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 يــا هللا

َْرِض ُكؾَّ َيْقٍم ُهَق فِل َشْلٍن﴾: إذا اضطرب البحُر، وهاج الؿقُج،  ْٕ َؿاَواِت َوا ﴿َيْسَلُلُف َمـ فِل السَّ

الحادي يف الصحراِء ومال الركُب طـ وهبَِّت الريُح، كادى أصحاُب السػقـِة: يا اهلل. إذا ضؾَّ 

الطريِؼ، وحارِت الؼافؾُة يف السقِر، كادوا: يا اهلل. إذا وقعت الؿصقبُة، وحّؾِت الـؽبُة وجثؿِت 

الؽارثُة، كادى الؿصاُب الؿـؽقُب: يا اهلل. إذا ُأوصدِت إبقاُب أمام الطالبقـ، وُأسِدلِت الستقُر 

ُبُؾ واكتفِت أماُل وتؼطَّعِت يف وجقِه السائؾقـ، صاحقا: يا اهلل . إذا بارِت الحقُؾ وضاقِت السُّ

الحباُل، كادوا: يا اهلل. إذا ضاقْت طؾقؽ إرُض بؿا رُحبْت وضاقْت طؾقؽ كػُسؽ بؿا حؿؾْت، 

مُع الربيُء،  ادُق، والدَّ فاهتْػ: يا اهلل. إلقف يصعُد الؽؾُِؿ الطقُب، والدطاُء الخالُص، والفاتُػ الصَّ

اِت، والتػجُّ  ـُ يف الؿؾؿَّ ع القالُِف. إلقف ُتؿدُّ إُكػُّ يف إْسحاِر، وإيادي يف الحاجات، وإطق

ـُ وتستغقُث وتؾفُج وتـادي، ُـّ الؼؾقُب  وإسئؾُة يف الحقادث. باسؿِف تشدو إلس وبذكرِه تطؿئ

ْشُد، ويستؼ ـُ إرواُح، وهتدُأ الؿشاطر وتربُد إطصاُب، ويثقُب الرُّ ، ﴿اهلُل َلطِقٌػ وتسؽ ـُ رُّ القؼق

ـُ الؽؾؿاِت، ﴿َهْؾ  .بِِعَباِدِه﴾ ـُ إسؿاِء وأجؿُؾ الحروِف، وأصدُق العباراِت، وأثؿ اهلل: أحس

ـِ  َتْعَؾُؿ َلُف َسِؿّقًا﴾ ؟!. َؿ اهلل: فنذا الغـك  والبؼاُء، والؼقُة والـُّصرُة، والعزُّ والؼدرُة والِحْؽَؿُة، ﴿لِّ

اِر﴾. اْلُؿْؾُؽ اْلَقْقمَ  ِف اْلَقاِحِد اْلَؼفَّ اهلل: فنذا الؾطُػ والعـايُة، والغْقُث والؿدُد، والُقدُّ  واإلحسان،  لِؾَّ

ـَ الّؾِف﴾. ـ كِّْعَؿٍة َفِؿ اهلل: ذو الجالِل والعظؿِة، والفقبِة والجربوِت. الؾفؿ فاجعْؾ  ﴿َوَما بُِؽؿ مِّ

أمـًْا. الؾفؿ أبرْد ِٓطج الؼؾِب بثؾِج  مؽان الؾقطة سْؾقة، وجزاء الحزِن سرورًا، وطـد الخقِف 

، وأصػْئ جْؿر إرواِح بؿاِء اإليؿاِن.  ـِ  القؼق

 



 

 

 
 
 ف
 
 ك

 
 ر وإ
ْ
 ش
 
 رك

وْا كِْعَؿَة  ـْ فققِؽ ومـ تحِت قدمْقؽ ﴿َوإِن َتُعدُّ  طؾقؽ فنذا هل تْغُؿُرك م
ِ
الؿعـك: أن تذكر كِعؿ اهلل

ـٌ يف وص ٌة يف بدٍن، أم َٓ ُتْحُصقَها﴾ ِصحَّ ـ، غذاٌء وكساٌء، وهقاٌء وماٌء، لديؽ الدكقا وأكت ما الّؾِف 

تشعُر، تؿؾُؽ الحقاًة وأكت ٓ تعؾُؿ ﴿َوَأْسَبَغ َطَؾْقُؽْؿ كَِعَؿُف َضاِهَرًة َوَباصِـًَة﴾ طـدك طقـان، ولساٌن 

َباِن﴾ هْؾ هل مسللٌة سفؾٌة أْن تؿشل  ء َربُِّؽَؿا ُتَؽذِّ َٓ طؾك وشػتاِن، ويداِن ورجالِن  ﴿َفبَِليِّ آ

قدمْقؽ، وقد ُبتِرْت أقداٌم؟! وأْن تعتِؿد طؾك ساقْقؽ، وقد ُقطِعْت سقٌق؟! أحؼقٌؼ أن تـام مؾء 

 وأن تؽرع مـ الؿاِء 
ِّ

طقـقؽ وقْد أصار إلُؿ كقم الؽثقِر؟! وأْن تؿأل معدتؽ مـ الطعاِم الشفل

راُب بلمراٍض و ر طؾقف الطعاُم، وُكغِّص طؾقف الشَّ ر يف سْؿِعؽ البارِد وهـاك مـ ُطؽِّ أْسؼاٍم ؟! تػؽَّ

ؿؿ، وتلمْؾ يف كظِرك وقْد سؾؿت مـ العؿك، واكظر إلك ِجْؾِدك وقد كجْقت  وقْد ُطقفقت مـ الصَّ

 مـ الربِص والُجذاِم، والؿْح طؼؾؽ وقْد أكعؿ طؾقؽ بحضقرِه ولؿ ُتػجْع بالجـقِن والذهقِل. 

 م  
 ا مض  

 
 ات ف

ُر الؿاضل والتػاطُؾ معف واستحضاُره ، والحزُن لؿآسقف حؿٌؼ وجـقٌن، وقتٌؾ لإلرادِة وتبديٌد تذكُّ

إن مؾػَّ الؿاضل طـد العؼالء ُيْطَقى وٓ ُيْروى: ٕكف مضك واكتفك، ٓ الحزُن  لؾحقاِة الحاضرِة.

ُحُف، ٓ الؽدُر يحققِف، ُٕكف طدٌم، ٓ تعْش يف كابقس  يعقُدَه، وٓ الفؿُّ يصؾحُف، وٓ الغؿَّ يصحِّ

 .مظؾِة الػائِت، أكؼْذ كػسؽ مـ شبِح الؿاضلالؿاضل وتحت 

   
 إترِك إلمستقبل  حتى يأنى

ـِ مساحًة أوسع لؾتػؽقِر يف  ﴿َأَتك َأْمُر الّؾِف َفالَ َتْسَتْعِجُؾقُه﴾ ٓ تستبِؼ إحداث، إن إططاء الذه

ٕكف صقُل أمٍؾ،  :الؿستؼبِؾ وفتِح كتاِب الغقِب ثؿ آكتقاِء بالؿزطجاِت الؿتققعِة مؿؼقٌت شرطًا



 

 

. إن كثقرًا مـ هذا العالؿ يتقُقع يف ُمستؼبؾِف الجقَع العري  :وهق مذمقٌم طؼالً  ٕكف مصارطُة لؾظؾِّ

ْقَطاُن َيِعُدُكُؿ اْلَػْؼَر  ، وهذا كؾُّف مـ ُمؼرراِت مدارسِ والؿرَض والػؼَر والؿصائَب  الشقطاِن ﴿الشَّ

ـُْف َوَفْضالً﴾. كثقٌر هْؿ الذيـ يبؽقنَوَيْلُمُرُكؿ بِاْلَػْحَشاء َوالّؾُف َيِعدُ  ْغِػَرًة مِّ ٕهنؿ سقف  :ُكؿ مَّ

يجقطقن غدًا، وسقف يؿرضقن بعد سـٍة، وسقف يـتفل العالُؿ بعد مائِة طام. إنَّ الذي طؿُره يف 

يد غقره ٓ يـبغل لُف أن يراهـ طؾك العدٍم، والذي ٓ يدِري متك يؿقُت ٓ يجقُز لُف آشتغاُل 

ؼقٍد ٓ حؼقؼة لف. اترك غدًا حتك يلتقؽ، ٓ تسلل طـ أخباِره، ٓ تـتظر زحقفف، ٕكؽ بشلٍء مػ

 مشغقٌل بالققم. 

 
 
  يف  ك

 
 ت

 
  وإجه

 
 قد إآلثم ؟إلن

ازق جؾَّ يف طاله، وشتؿقا القاحد إحد ٓ إلف إٓ هق، فؿاذا  خػاُء سبُّقا الخالؼ الرَّ قعاُء السُّ الرُّ

ـُ أهؾ  الحقػ والخطل، إكؽ سقف تقاجُف يف حقاتِؽ حْربًا! ضُروسُا ٓ أتققُع أكا وأكت وكح

، ومـ التحطقؿ الؿدروِس الؿؼصقِد، ومـ اإلهاكِة الؿتعّؿدِة مادام  هقادة فقفا مـ الـًّؼِد أثِؿ الؿرِّ

أكؽ ُتعطل وتبـل وتمثُر وتسطُع وتؾؿُع، إكؽ إْن أصغقت لؽالِم همِٓء وتػاطؾت بف حؼؼت 

ْػح الجؿقؾأمـقتُفؿ الغالقة  ـْ تستطقع أن  ،يف تعؽقِر حقاتِؽ وتؽديِر طؿرك، أٓ فاصػح الصَّ إكؽ ل

ـْ تستطقع أن تعتؼؾ ألسـتفؿ لؽـؽ تستطقُع أن تدفـ كؼدُهؿ وتجـّقفؿ  تغؾؼ أفقاه همِٓء، ول

 .بتجافقؽ لفؿ، وإهؿالؽ لشلهنْؿ، واصِّراحؽ ٕققالِفِؿ!. ﴿ُقْؾ ُمقُتقْا بَِغْقظُِؽْؿ﴾

 
 
 من أحد  إل تنتظْر ش

ً
 كرإ

خؾؼ اهلُل العباد لقذكروُه ورزق اهلُل الخؾقؼة لقشؽروُه، فعبد الؽثقُر غقره، وشؽَر الغالُب سقاه، 

ٕنَّ صبقعة الجحقِد والـؽراِن والجػاِء وُكْػراِن الـِّعؿ غالبٌة طؾك الـػقس، فال ُتْصدْم إذا وجدت 



 

 

بؾ ربؿا كاصبقك الِعداَء، ورمقك  همِٓء قد كػروا جؿقؾؽ، وأحرققا إحساكؽ، وكسقا معروفؽ،

َّٓ َأْن َأْغـَاُهُؿ الّؾُف  بؿـجـقؼ الحؼِد الدفقـ، ٓ لشلٍء إٓ ٕكؽ أحسـت إلقفْؿ ﴿َوَما َكَؼُؿقْا إِ

 ، َوَرُسقُلُف مِـ َفْضؾِِف﴾
ِ
ٕكؽ الػائُز طؾك كؾ حاٍل، ثؿَّ ٓ يضرك غْؿُط مـ  :اطؿؾ الخقر لِقْجِف اهلل

، والقُد العؾقا خقٌر مـ القِد السػؾك غؿطؽ، وٓ جحقُد مـ جح ـُ دك، واحؿِد اهلل ٕكؽ الؿحس

َٓ ُشُؽقرًا﴾. وقد ُذِهؾ كثقٌر مـ العؼالِء مـ جبؾَِّة  َٓ ُكِريُد مِـُؽْؿ َجَزاء َو  
ِ
﴿إِكََّؿا ُكْطِعُؿُؽْؿ لَِقْجِف اهلل

ه وتؿردُه الجحقِد طـد الغْقغاِء، وكلهنْؿ ما سؿعقا القحل الجؾقؾ وهق يـعل طؾك ال صـػ طتقَّ

ـَ َما َكاُكقْا َيْعَؿُؾقَن﴾ ٓ ُتػاجل إذا أه ـَ لِْؾُؿْسِرفِق ُف َكَذلَِؽ ُزيِّ سَّ ْؿ َيْدُطـَا إَِلك ُضرٍّ مَّ ديت ﴿َمرَّ َكَلن لَّ

بؾقدًا قؾؿًا فؽتب بف هجاءك، أو مـحت جافقًا طصًا يتقكل طؾقفا ويفشُّ هبا طؾك غـؿِف، فشجَّ هبا 

ـِ الجحقِد مع باريفا جؾَّ يف طاله، رأسؽ، هذا هق إ صُؾ طـد هذِه البشريِة الؿحـّطِة يف كػ

 فؽقػ هبا معل ومعؽ ؟!. 

 
 
  ضاء  ق

 
 در  وق

ـ َقْبِؾ َأن كَّْبَرَأَها﴾، جػَّ  َّٓ فِل كَِتاٍب مِّ َٓ فِل َأكُػِسُؽْؿ إِ َْرِض َو ْٕ ِصقَبٍة فِل ا ﴿َما َأَصاَب مِـ مُّ

َّٓ َما َكَتَب الّؾُف َلـَا﴾، ما الؼؾُؿ، ُرفعِت الصحُػ، قضل ا ـ ُيِصقَبـَا إِ ٕمُر، كتبت الؿؼادير، ﴿ُقؾ لَّ

ـْ لُِقصقِبؽ. ـْ لُِقخطِئؽ، وما أخطلَك لؿ يؽ إن هذه العؼقدة إذا رسخْت يف كػسؽ  أصابؽ لؿ يؽ

ت يف ضؿقِرك صارْت البؾقُة ططقًة، والِؿْحـُة مِـْحًة، وكؾُّ الققائع جقائز وأوسؿًة  ومـ ُيِرِد "وقرَّ

فال يصقُبؽ قؾٌؼ مـ مرٍض أو مقِت قريٍب، أو خسارٍة مالقٍة، أو احرتاِق  "اهلُل بف خقرًا ُيِصْب مـف

، وإجُر حصؾ، 
ِ
، وآختقاُر هؽذا، والخقرُة هلل ر والؼضاُء قد حؾَّ بقٍت، فننَّ الباري قد قدَّ

ر. ، الؿعطل، الؼابِض، الباسط، هـقئًا ٕهِؾ الؿصائب صربهؿ ورضاهؿ طـ أخذِ  والذكُب ُكػِّ

ا َيْػَعُؾ َوُهْؿ ُيْسَلُلقَن﴾. َٓ ُيْسَلُل َطؿَّ ولـ هتدأ أطصاُبؽ وتسؽـ بالبُؾ كػِسؽ، وتْذهب  ﴿



 

 

وساوُس صْدِرك حتك تممـ بالؼضاِء والؼدِر، جػَّ الؼؾُؿ بؿا أكت ٍٓق فال تذهْب كػُسؽ 

ُـّ أكف كان بقسِعؽ إيؼاُف الجدار أن يـ فار، وحْبُس الؿاِء أْن يـْسؽُِب، وَمـُْع الريِح حسراٍت، ٓ تظ

، وحػُظ الزجاج أن يـؽسر، هذا لقس بصحقٍح طؾك رغؿل ورغؿؽ، وسقف يؼُع  أن هتبُّ

استسؾْؿ  الؿؼدوُر، ويـُْػُذ الؼضاُء، ويِحؾُّ الؿؽتقُب ﴿َفَؿـ َشاء َفْؾُقْممِـ َوَمـ َشاء َفْؾَقْؽُػْر﴾.

خْ  ر والعقيؾ، اطرتْف بالؼضاِء قْبؾ أن يدهؿؽ سْقُؾ لؾؼدر قْبؾ أن تطّقق بجقش السُّ ط والتذمُّ

الـَّدِم، إذًا فؾقفدأ باُلؽ إذا فعؾت إسباب، وبذلت الِحقؾ، ثؿ وقع ما كـت تحذُر، ففذا هق الذي 

ر اهلُل وما شاء "كان يـبغل أن يؼع، وٓ تُؼْؾ  لق أين فعؾت كذا لؽان كذا وكذا، ولؽـ ُقْؾ: قدَّ

 ."فعْؾ 

 
 
﴾ ﴿ِؤن

ً
ْْسإ ْْسِ ي 

ع 
ْ
ع  إل  م 

فِر كْقٌم، وبْعَد الؿرض طافقٌة، سقف يصُؾ  ، وبْعَد السَّ يا إكساُن بعد الجقع شبٌع، وبْعَد الظَّؿل ريٌّ

ـْ   بِاْلَػْتِح َأْو َأْمٍر مِّ
َ

، وُيػؽُّ العاين، ويـؼشُع الظالُم ﴿َفَعَسك الّؾُف َأن َيْلتِل الغائُب، ويفتدي الضالُّ

ر ر الؿفؿقَم  ِطـِدِه﴾. بشَّ الؾقؾ بصبح صادق يطارُدُه طؾك رِؤوِس الجبال، ومسارب إوديِة، بشِّ

، وكٍػ حاكقٍة 
ٍّ

ِر الؿـؽقب بؾطػ خػل ْقِء، ولُؿِح البصِر، بشِّ بِػرٍج مػاجئ يِصُؾ يف سرطِة الضَّ

، فاطؾؿ أنَّ وراءها رياضًا خضراء وارفّة الظِّال وادطٍة. إذا  ِل.إذا رأيت الصحراء تؿتدُّ وتؿتدُّ

، فاطؾْؿ أكف سقف َيـْؼُطِع.رأيت الحَ  ، ومع  ْبؾ يشتدُّ ويشتدُّ ـٌ مع الدمعِة بسؿٌة، ومع الخقِف أْم

الَػَزِع سؽقـٌة. الـاُر ٓ تحرُق إبراهقؿ الخؾقِؾ، ٕنَّ الرطايَة الرباكقَّة َفَتحْت َكافَِذَة ﴿َبْردًا َوَساَلمًا 

  َطَؾك إِْبَراِهقَؿ﴾. البحُر ٓ ُيْغِرُق 
َ

ْقَت الؼقيَّ الصادق َكَطَؼ بـ ﴿َكالَّ إِنَّ َمِعل ، ٕنَّ الصَّ ـِ ْحَؿ َكؾِقَؿ الرَّ

َر صاِحبُف بلكف وْحَدْه جؾَّ يف ُطالُه معـا ﴾. الؿعصقُم يف الغاِر بشَّ ـِ ـُ والػُتح  :َربِّل َسَقْفِدي فـزل إْم

قَؼ إن طبقد ساطاتِفؿ الراهـِة، وأِرّقاَء ضروفِِفُؿ الؼات والسؽقـة. َّٓ الـََّؽَد والضِّ ؿِة ٓ يَرْوَن إ



 

 

وا أبصاَرُهْؿ وراء  اِر َفَحْسُب. أٓ فْؾَقُؿدُّ َّٓ إلك جدار الغرفِة وباب الدَّ والتَّعاسَة، ٕهنؿ ٓ يـظرون إ

إذًا فال تِضْؼ ذرطًا فؿـ الُؿحاِل دواُم  الُحُجِب ولُقْطؾُِؼقا أطـة أفؽاِرِهْؿ إلك ما وراء إسقاِر.

، وأفضُؾ العباِدة اكتظاُر الػرِج، إياُم ُدوٌل، والدهُر ُقّؾٌب، والؾقالل ُحَبالك، والغقُب الحالِ 

مستقٌر، والحؽقُؿ كؾَّ يقم هق يف شلٍن، ولعؾَّ اهلل ُيْحِدُث بعد ذلؽ أمرًا، وإن مع الُعْسِر ُيْسرًا، إن 

 مع الُعْسِر ُيْسرًا.

 
ً
 حلوإ

ً
إبا  إصنع من إلليمون شر

 
ُّ

ْطدالذكل ـِ إريُب يحّقُل الخسائر إلك أرباٍح، والجاهُؾ الرِّ . ُصرد يُِد يجعُؾ الؿصقبة مصقبتق

إذا  مـ مؽَة فلقاَم يف الؿديـِة دولًة مألْت سْؿع التاريِخ وبصرُه. صؾَّك اهلُل َطؾقِف وسؾَّؿالرسقُل 

قؿقٍن فلضْػ إلقِف داهؿتؽ داهقٌة فاكظْر يف الجاكِب الؿشِرِق مـفا، وإذا كاولؽ أحُدهْؿ كقب ل

ر، وإذا أهدى لؽ ثعباكًا فخْذ جْؾَدُه الثؿقـ واترْك باققف، وإذا لدغْتؽ طؼرٌب فاطؾؿ  ِحْػـًَة مـ ُسؽَّ

أكف مصٌؾ واٍق ومـاطٌة حصقـة ضد ُسؿِّ الحقاِت. تؽقَّػ يف ضرفِؽ الؼاسل، لتخرج لـا مـُف زْهرًا 

ُؽْؿ﴾.ووْردًا وياسؿقـًا ﴿َوَطَسك َأن َتْؽَرُهقْا َشقْ   ئًا َوُهَق َخْقٌر لَّ

 إؤليم  
 
  ان

 
 و إلح  ه

 
 ياة

، ففْؿ أبدًا يف  ـِ إشؼقاُء بؽؾِّ معاين الشؼاِء هُؿ الؿػؾسقن مـ كـقِز اإليؿاِن، ومـ رصقِد القؼق

ـْ َأْطَرَض َطـ ِذْكِري َفنِنَّ َلُف َمِعقَشًة َضـؽًا﴾. ٍة ﴿َوَم ٓ ُيسعُد الـػس  تعاسٍة وغضٍب ومفاكٍة وذلَّ

َّٓ اإليؿاُن باهلل ربِّ العالؿقـ، ٓ صعؿ ويزكّ  فا وهّؿفا وقؾؼفا إ قفا ويطفُرها ويػرُحفا ويذهُب غؿَّ

َّٓ باإليؿاِن. وبؼدِر إيؿاكِؽ ققًة وضعػًا، حرارًة وبرودًة، تؽقن سعادُتؽ وراحُتؽ  لؾحقاِة أصالً إ

ـ َذَكٍر َأْو ُأكَثك َوُهَق مُ  ـْ َطِؿَؾ َصالِحًا مِّ ـٌ َفَؾـُْحقَِقـَُّف َحَقاًة َصقَِّبًة َوَلـَْجِزَيـَُّفْؿ وصؿلكقـُتؽ. ﴿َم
ْممِ



 

 

ـِ مقطقِد  ـِ َما َكاُكقْا َيْعَؿُؾقَن﴾ وهذه الحقاُة الطقبُة هل استؼراُر كػقِسفؿ َلُحْس َأْجَرُهؿ بَِلْحَس

ِفؿ ربِّفؿ، وثباُت قؾقبِفؿ بحبِّ باريفؿ، وصفارُة ضؿائِرهؿ مـ أوضاِر آكحراِف، وبروُد أطصابِ 

 
ِ
أمام الحقادِث، وسؽقـُة قؾقبِفؿ طـْد وْقِع الؼضاِء، ورضاهؿ يف مقاصـ الؼدر، ٕهنؿ رُضقا باهلل

 .ًٓ ٍد  كبقًا ورسق  رّبًا وباإلسالم ديِـًا، وبؿحؿَّ

 إجِن إلعس  
 
ةل وإل ت  كِْس إلخلي 

ـُ يف  َّٓ شاُكف، الؾق َّٓ زاكُف، وما ُكزع مـ شلٍء إ الخطاب، البسؿُة الرائؼُة طؾك الرفُؼ ما كان يف شلٍء إ

ـِ  الؿحقا، الؽؾؿُة الطقبُة طـد الؾؼاِء، هذه ُحُؾٌؾ مـسقجٌة يرتديفا السعداُء، وهل صػاُت الؿممِ

ٕنَّ اهلل يعطل طؾك الرفِؼ  :كالـحؾة تلكُؾ صقِّبًا وتصـُع صقِّبًا، وإذا وقعْت طؾك زهرٍة ٓ تؽسُرها

مـ تْشَرئِبُّ لؼدومِِفُؿ إطـاُق، وتشخُص إلك صؾعاتِفُؿ  ما ٓ يعطل طؾك العـِػ. إنَّ مـ الـاسِ 

إبصاُر، وتحققفُؿ إفئدُة وتشّقعُفُؿ إرواُح، ٕهنؿ محبقن يف كالمِفؿ، يف أخذهؿ وططائِفؿ، 

ٌـّ مدروٌس يجقُدُه الـبالُء  يف بقعِفؿ وشرائِفؿ، يف لؼائِفؿ ووداِطِفؿ. إن اكتساب إصدقاِء ف

محػقفقن دائؿًا وأبدًا هبالٍة مـ الـاِس، إْن حضروا فالبِْشُر وإكُس، وإن غابقا إبراُر، ففْؿ 

ـُ َفنَِذا   َأْحَس
َ

تِل ِهل فالسماُل والدطاُء. إنَّ همِٓء السعداء لفْؿ دستقر أخالٍق طـقاُكف: ﴿اْدَفْع بِالَّ

 َحِؿقٌؿ﴾ ففْؿ 
ٌّ

ِذي َبْقـََؽ َوَبْقـَُف َطَداَوٌة َكَلكَُّف َولِل يؿتصقن إحؼاد بعاصِػتِِفُؿ الجّقاشِة، وحؾِؿِفُؿ الَّ

الدافِئ، وصْػِحفؿ الربيِء، يتـاسقن اإلساءة ويحػظقن اإلحسان، تُؿرُّ هبُؿ الؽؾؿاُت الـابقُة فال 

 ، ـٍ تؾُج آذاهنؿ، بؾ تذهُب بعقدًا هـاك إلك غقِر رْجعٍة. هْؿ يف راحٍة، والـاُس مـفُؿ يف أم

ـُ مـ أمِـَُف  "والؿسؾؿقن مـفُؿ يف سالم  الؿسؾُؿ مـ سؾِؿ الؿسؾؿقُن مـ لِساكِِف وَيِدِه، والؿمم

ـ ضؾؿـل وأن  " "الـاُس طؾك دمائِفؿ وأمقالِفؿ  ـْ قطعـل وأن أْطُػَق طؿَّ إن اهلل أمرين أْن أصؾ م

ـْ حَرَمـِل  ـِ الـَّاِس﴾ بّشْر همٓء بثقاٍب  "ُأططل م ـَ َط ـَ اْلَغْقَظ َواْلَعافِق طاجٍؾ مـ  ﴿َواْلَؽاضِِؿق



 

 

الطؿلكقـِة والسؽقـِة والفدوِء. وبشرهؿ بثقاٍب أخرويٍّ كبقٍر يف جقاِر ربٍّ غػقٍر يف جـاٍت وَكَفٍر 

ْؼَتِدٍر﴾.  ﴿فِل َمْؼَعِد ِصْدٍق ِطـَد َمؾِقٍؽ مُّ

﴾ وب 
 
ل
 
ق
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ال
 
 ﴿أ

، والصراحُة صابقُن الؼؾقِب، 
ِ
والتجربُة برهاٌن، والرائُد ٓ يؽذُب أهؾف، ولؿ الصدُق حبقُب اهلل

يقجْد طؿٌؾ أشرُح لؾصدِر وأطظُؿ لألجِر كالذكر ﴿َفاْذُكُروكِل َأْذُكْرُكْؿ﴾ وذكُرُه سبحاكُف جـَُّتُف يف 

أرِضِف، مـ لْؿ يدخْؾفا لؿ يدخؾ جـة أخرِة، وهق إكؼاٌذ لؾـػس مـ أوصابِفا وأتعابِفا 

مقّسٌر مختصٌر إلك كؾِّ فقٍز وفالٍح. صالْع دواويـ القحل لرتى فقائَد واضطرابِفا، بْؾ هق صريٌؼ 

ْب مع إياِم بْؾسؿُف لتـاَل الشػاَء. بذكره سبحاكُف تـؼشُع ُسُحُب الخقِف والَػَزِع  الذكِر، وَجرِّ

ا والفؿِّ والحزِن. بذكره ُتزاُح جباُل الَؽْرِب والغِؿ وإسك. وٓ طجَب أْن يرتاح الذاكرون، ففذ

هق إصُؾ إصقُؾ، لؽـ الَعَجَب الُعجاَب كقػ يعقُش الغافؾقن طـ ذكِِرِه  ﴿َأْمقاٌت َغْقُر َأْحَقاء 

ع مـ الحقادِث، ورمْتُف  ـْ شؽك إرق، وبؽك مـ إلؿ، وتػجَّ َوَما َيْشُعُروَن َأيَّاَن ُيْبَعُثقَن﴾. يا م

َسِؿّقًا﴾. بؼدِر إكثارك مـ ذكِره يـبسُط الخطقُب، هقا اهتْػ باسؿف الؿؼدس، ﴿َهْؾ َتْعَؾُؿ َلُف 

خاصُرك، يفدُأ قؾُبؽ، تسعُد كْػُسؽ، يرتاُح ضؿقرك، ٕن يف ذكره جؾَّ يف ُطاله معاين التقكِؾ طؾقف، 

ِـّ فقف، واكتظار الػرِج مـُف، ففق قريٌب إذا  ـِ الظ والثؼِة بف وآطتؿاِد طؾقف، والرجقِع إلقف، وحس

ِد اسؿُف الطقب الؿبارك ُدِطل، سؿقٌع إذا ُكقِدي،  مجقٌب إذا ُسئَؾ، فاضرْع واخضْع واخشْع، وَردِّ

ًٓ واستغػارًا، وسقف تجُد   – وققتِفِ  بحقلِفِ  –طؾك لساكِؽ تقحقدًا وثـاًء ومدحًا ودطاًء وسما

ـَ َثَقاِب أِخَرِة﴾. السعاد ْكَقا َوُحْس ـَ والسرور والـقر والحبقَر ﴿َفآَتاُهُؿ الّؾُف َثَقاَب الدُّ  ة وإم

 



 

 

 فصبر  جميل  

مـ شقِؿ إفذاِذ الذيـ يتؾؼقن الؿؽاره برحابِة َصْدٍر وبؼقِة إرادٍة، ومـاطٍة أبقَّة.  التحؾِّل بالصربِ

ؾ طـدك حؾٌّ لـا غقُر الصربِ ؟ هؾ تعؾؿ لـا زادًا غقَرُه ؟ وإْن لؿ أصرْب أكا وأكت فؿاذا كصـُع ؟!. ه

ـِ الؿصقِر، صالٍب لألجِر، راغٍب  ، اصربْ َصْبَر واثٍؼ بالػرِج، طالؿ بُحْس
ِ
َّٓ باهلل واصربْ وما صربُك إ

ت الخطقُب، وأضؾؿِت أمامؽ الدروُب، فننَّ الـصر مع  يف تػؽقِر السقئاِت، اصربْ مفؿا ادلفؿَّ

ْبِر،   وأنَّ الػرج مع الَؽْرِب، وإن مع الُعْسِر ُيْسرًا. الصَّ

 بِ  ض  إرْ 
 
 ما ق

 
  سم  هللا  لك

 
 تكْن أ
ْ
ِِ ت   غ   إلنا

ـٍ ومقهبٍة، وهذا مـطُؼ الؼرآن ﴿َفُخْذ َما  طؾقَؽ أن تْؼـع بؿا ُقِسَؿ لؽ مـ جسٍؿ وماٍل وولٍد وسؽ

﴾ إنَّ غالَب طؾؿاِء السؾِػ وأ ـَ اكِِري ـَ الشَّ ـْ آَتْقُتَؽ َوُكـ مِّ كثر الجقِؾ إوِل كاكقا فؼراء لؿ يؽ

ـُ هبقٌة، وٓ مراكُب، وٓ حشٌؿ، ومع ذلؽ أْثرُوا الحقاة وأسعدوا  لديفؿ ُأططقاٌت وٓ مساك

أكػسفؿ واإلكساكقة، ٕهنؿ وّجفقا ما آتاهُؿ اهلُل مـ خقٍر يف سبقؾِِف الصحقِح، َفُبقِرَك لفؿ يف 

ا الصـُػ الؿبارُك َمألٌ ُأططقا مـ إمقاِل وإوِٓد أطؿاِرهؿ وأوقاتِفؿ ومقاهبفؿ، ويؼابُؾ هذ

ِة والؿـفِج الحؼِّ وهذا  والـعِؿ، فؽاكْت سبَب شؼائِفؿ وتعاستِفؿ، ٕهنؿ اكحرفقا طـ الػطرِة السقيَّ

برهاٌن ساصٌع طؾك أن إشقاَء لقسْت كؾَّ شلٍء، اكظْر إلك مـ حؿؾ شفاداٍت طالؿقًَّة لؽـُف كؽرٌة مـ 

ططائِف وففؿِف وأثرِه، بقـؿا آخرون طـدهؿ طؾٌؿ محدوٌد، وقْد جعؾقا مـف هنرًا دافؼًا  الـؽراِت يف

بالـػِع واإلصالِح والعؿاِر. إن كـت تريُد السعادُة فارَض بصقرتِؽ التل ركبَّؽ اهلُل فقفا، وارض 

بقضعِؽ إسري، وصقتِؽ، ومستقى ففِؿؽ، ودخؾِؽ، بؾ إنَّ بعض الؿرّبقـ الزهاِد يذهبقن 

هاك قائؿًة رائعًة ا أكت فقِف ودون ما أكت طؾقِف. إلك أبعِد مـ ذلؽ فقؼقلقن لؽ: ارض بلقؾَّ مؿَّ 

ـُ رباح طالُؿ الدكقا يف طفدِه، مقلك الذيـ بخسقا حظقضُفُؿ الدكققية: مؾقئًة بالالمعقـ  ططاُء ب



 

 

ـُ ققس، حؾقُؿ العرِب قاصبًة، ُد أفطُس أَشؾُّ مػؾػُؾ الشعِر. أسق كحقُػ الِجْسِؿ، أْحَدُب إحـُػ ب

ُث الدكقا، مـ الؿقالل، ضعقُػ البصِر، فؼقُر ، أحـك الساققـ، ضعقُػ البـقِة. الظفرِ  إطؿش محدِّ

 وسالُمُف طؾقفؿ، كؾٌّ الثقاِب، رُث الفقئِة والؿـزِل. ذاِت القِد، مؿزُق 
ِ
بؾ إكبقاء الؽراُم صؾقاُت اهلل

اداً  ؿ صػقُة الـاِس وَخْقُر ، وزكريا كجارًا، وإدريس خقاصًا، وهمـفؿ رطك الغـََؿ، وكان داوُد َحدَّ

إذًا فؼقؿُتؽ مقاهُبؽ، وطؿُؾؽ الصالُح، وكػُعؽ، وخؾؼؽ، فال تلس طؾك ما فات مـ البشِر. 

ْكَقا﴾. ِعقَشَتُفْؿ فِل اْلَحَقاِة الدُّ ـُ َقَسْؿـَا َبْقـَُفؿ مَّ  ﴿َكْح
ِ
 جؿاٍل أو ماٍل أو طقاٍل، وارض بؼسِؿة اهلل

ق   دِع 
 
ل
 
 إلق

أبصَر وهذا طامٌّ لؽؾِّ مـ حَؿَؾ الحؼَّ و ﴿َأَلْؿ َكْشَرْح َلَؽ َصْدَرَك﴾ٓ تحزْن، فننَّ ربؽ يؼقُل: 

ْؾَؼاِسَقِة الـقَر، وسَؾَؽ الُفَدى.  بِِّف َفَقْيٌؾ لِّ ـ رَّ ﴿َأَفَؿـ َشَرَح اهلُل َصْدَرُه لإِْلِْساَلِم َفُفَق َطَؾك ُكقٍر مِّ

ـ ذِ  ﴾ُقُؾقُبُفؿ مِّ
ِ
قفا. إذًا ففـاك حؼٌّ  ْكِر اهلل ﴿َفَؿـ ُيِرِد الّؾُف َأن َيْفِدَيُف يشرُح الصدور، وباصٌؾ يؼسِّ

َٓ  َيْشَرْح َصْدَرُه لإِلِْسالَِم﴾ د. ﴿ ـُ غايٌة ٓ يصُؾ إلقفا إٓ الؿسدَّ  َتْحَزْن إِنَّ الّؾَف َمَعـَا﴾ ففذا الدي

ـَ رطاي ـْ يتقؼَّ ، ووٓيتيؼقُلفا كؾُّ م
ِ
ـَ َقاَل َلُفُؿ الـَّاُس إِنَّ الـَّاَس َقْد ف ولطػف وكصَره. ة اهلل ِذي ﴿الَّ

كػايُتف تؽػقؽ، ووٓيُتف  ـَا الّؾُف َوكِْعَؿ اْلَقكِقُؾ﴾َجَؿُعقْا َلُؽْؿ َفاْخَشْقُهْؿ َفَزاَدُهْؿ إِيَؿاكًا َوَقاُلقْا َحْسبُ 

ـِ تحؿقؽ.   َحْسُبَؽ الّؾُف َوَم
ُّ

َفا الـَّبِل بَ ﴿َيا َأيُّ ﴾اتَّ ـَ ـَ اْلُؿْممِـِق
ة  َعَؽ مِ ـْ سؾؽ هذِه الجادَّ وكؾُّ م

ْؾ َطؾَ ِز. حصؾ طؾك هذا الػق َٓ َيُؿقُت﴾﴿َوَتَقكَّ ِذي   الَّ
ِّ

، زائٌؾ  ك اْلَحل
ٍّ

وما سقاُه فؿقٌِّت َغْقُر حل

َٓ َتْحَزْن َطَؾْقفِ ْقُر باٍق، ذلقٌؾ ولقس بعزيٍز. غَ  َّٓ بِالّؾِف َو َٓ َتُؽ فِل َضْقٍؼ ﴿َواْصبِْر َوَما َصْبُرَك إِ ْؿ َو

ا َيْؿُؽُرونَ  ؿَّ َؼقاْ  * مِّ ـَ اتَّ ِذي ْحِسـُقَن﴾ إِنَّ الّؾَف َمَع الَّ ـَ ُهؿ مُّ ِذي الَّ ففذِه معقتُف الخاصُة ٕولقائِِف  وَّ

َٓ َتْحَزُكقا َوَأكُتُؿ يِة، بحسِب تؼقاهْؿ وجفاِدهْؿ. بالحػِظ والرطايِة والتليقِد والقٓ َٓ َتِفـُقا َو ﴿َو

﴾إَطْ  ـَ ْممِـِق َّٓ َأًذى َوإِن ُيَؼاتُِؾقُكْؿ ؿؽاكِة. طؾّقًا يف العبقديِة وال َؾْقَن إِن ُكـُتؿ مُّ وُكْؿ إِ ﴿َلـ َيُضرُّ



 

 

قُكُؿ إَ  َٓ ُيـَصُروَن﴾. ُيَقلُّ َـّ َأَكا َوُرُسؾِل ُدَباَر ُثؿَّ  َْغؾَِب َٕ َلـَـُصُر ﴿إِكَّا  إِنَّ اهلَل َقِقيٌّ َطِزيٌز﴾.﴿َكَتَب اهلُل 

ْكَقا وَ  ـَ آَمـُقا فِل اْلَحَقاِة الدُّ ِذي َْشَفاُد﴾. ُرُسَؾـَا َوالَّ ْٕ ـْ َيْقَم َيُؼقُم ا ـْ  وهذا طفٌد ل يْخَؾَػ، ووطٌد ل

َر.   إِنَّ اهلَل َبِصقٌر بِاْلِعَبادِ يتلخَّ
ِ
ُض َأْمِري إَِلك اهلل ﴿َوَطَؾك الّؾِف   َسقَِّئاِت َما َمَؽُروا﴾.َفَقَقاُه اهللُ *  ﴿َوُأَفقِّ

ِؾ اْلُؿْممِـُقَن﴾.فَ  ْر أكَؽ ٓ تعقُش إٓ يقمًا واحدًا َفَحْسُب، فؾؿاذا تحزُن يف ْؾَقَتَقكَّ  هذا ٓ تحزْن وقدِّ

ا أمسقَت فال تـتظِر إذا أصبحَت فال تـتظر الؿساَء، وإذ "يف إثِر: الققِم، وتغضُب وتثقُر ؟! 

يقمِؽ َفَحْسُب، فال تذكِر الؿاضل، وٓ تؼؾْؼ مـ  والؿعـك: أن تعقَش يف حدودِ . "الصباَح 

َر الؿاضل، واجرتار الؿصائِب التل حدثْت ومضْت،  الؿستؼبِؾ. إنَّ آشتغاَل بالؿاضل، وتذكُّ

: ٓ تعربْ ِجْسرًا ق َضْرٌب مـ الُحْؿِؼ والجـقِن. والؽقارَث التل اكتفْت، إكؿا ه
ُّ

يؼقل الَؿَثُؾ الصقـل

ؽ: ٓ تستعجِؾ الحقادَث وهؿقَمفا وغؿقَمفا حتك تعقَشفا وتدرَكفا. يؼقُل ومعـك ذلك تلتَقف. حت

يلِت، ويقُمؽ فاتؼِّ اهلَل َأَحُد السؾِػ: يا ابـ آدَم، إكؿا أكَت ثالثُة أياٍم: أمُسَؽ وقْد ولَّك، وغُدَك ولْؿ 

ـْ يتذفقف.  ـْ يحؿُؾ هؿقَم الؿاضل والققِم والؿستؼبِؾ ؟! كقػ يرتاُح م كُر ما صار كقػ يعقُش م

إذا أصبحَت فال تـتظر  "ومعـك: تللُؿ لُف، وألُؿف ٓ يـػُعف !. وما جرى ؟! فقعقدُه طؾك ذاكرتِِف، وي

ـُ  "إذا أمسقَت فال تـتظِر الصباَح الؿساَء، و أْي: أن تؽقُن قصقَر إمِؾ، تـتظُر إَجَؾ، وُتْحِس

فقف، فرتّكَز جفقدَك طؾقف، وُترتَِّب  الَعَؿَؾ، فال تطؿْح هبؿقمؽ لغقِر هذا الققِم الذي تعقُش 

ـًا ُخؾَؼَؽ مفتّؿًا بصحتِؽ، مصؾحًا أخالَقَؽ مع  أطؿاَلَؽ، وتصبَّ اهتؿاَمؽ فقِف، محسِّ

 أخريـ. 

ْ من إإلستغفارِ   أكِبِ

اراً  ْدَراراً  * ﴿َفُؼْؾُت اْسَتْغِػُروا َربَُّؽْؿ إِكَُّف َكاَن َغػَّ َؿاء َطَؾْقُؽؿ مِّ ـَ  * ُيْرِسِؾ السَّ َوُيْؿِدْدُكْؿ بَِلْمَقاٍل َوَبـِق

ُؽْؿ َجـَّاٍت  ُؽْؿ َأْكَفارًا﴾. َوَيْجَعؾ لَّ فلكثر مـ آستغػاِر، لرتى الػَرَح وراحَة الباِل،  َوَيْجَعؾ لَّ



 

 

تِّْعُؽؿ ﴿َوَأِن اْسَتْغِػُروْا َربَُّؽْؿ ُثؿَّ ُتقُبقْا إَِلْقِف ُيؿَ رية الصالحَة، والغقَث الغزيَر. والرزق الحالِل، والذ

ك َوُيمْ  َسؿًّ َتاطًا َحَسـًا إَِلك َأَجٍؾ مُّ ـَ  "ويف الحديِث:  ِت ُكؾَّ ِذي َفْضٍؾ َفْضَؾُف ﴾.مَّ مـ أكثر م

ـْ كؾِّ هؿٍّ فَ  وطؾقَؽ بسّقِد آستغػار، . "َرجًا، ومـ كؾِّ ضقٍؼ مخرجًا آستغػاِر جعَؾ اهلُل لُف م

ٓ إلَف إٓ أكت، خؾؼتـل وأكا طبُدك، وأكا طؾك  الؾفؿَّ أكت ربل "الحديُث الذي يف البخاري: 

، وأبقُء بذكبل 
َّ

طفِدك ووطِدك ما استطعُت، أطقُذ بؽ مـ شرِّ ما صـعُت، أبقُء لَؽ بـعؿتِؽ طؾل

 . "فاغِػْر لل، فنكُف ٓ يغػُر الذكقب إٓ أكت

 
 
ن أساء ؤليك  إعف  عم 

ـُ الَؼَصاِص الباهِظ، وهق الذي يدفُعف الؿـتؼُؿ مـ ا لـاِس، الحاقُد طؾقفْؿ: يدفُعف مـ قؾبِف، ومـ ثؿ

ك، أو غضَب طؾقِفْؿ أو  لحِؿِف ودمِِف، مـ أطصابِف ومـ راحتِِف، وسعادتِف وسروِرِه، إذا أراد أْن يتشػَّ

. وقْد أخربَكا اهلُل سبحاكف وتعالك بدواِء ذلؽ وطالِجِف، فؼاَل:  َحَؼَد. إكف الخاسُر بال شؽٍّ

ـَ اْلغَ  ـِ الـَّاِس﴾.  ْقظَ ﴿َواْلَؽاضِِؿق ـَ َط ـِ وقاَل: ﴿ُخِذ اْلَعْػَق َوْأُمْر بِاْلُعْرِف وَ َواْلَعافِق َأْطِرْض َط

ـَ ﴾.   َحِؿقٌؿ﴾. اْلَجاِهؾِق
ٌّ

ِذي َبْقـََؽ َوَبْقـَُف َطَداَوٌة َكَلكَُّف َولِل ـُ َفنَِذا الَّ  َأْحَس
َ

تِل ِهل  وقاَل: ﴿اْدَفْع بِالَّ

ع
 
ق و 
 
ت ا ي   مم 

ْ
 إل تحزن

ُفُف الـاُس ٓ يؼُع، بًا: أكثُر ما ُيخاف ٓ يؽقُن ! َد يف التقراِة مؽتقُوج ومعـاُه: إنَّ كثقرًا مؿا يتخقَّ

إذا جاءك حدٌث، وسؿعَت بؿصقبٍة، أكُثر مـ الحقادِث يف إطقاِن. فننَّ إوهاَم يف إذهاِن، 

ْؾ وتلنَّ وٓ تحزْن، فننَّ كثقرًا مـ إخباِر والتققُّعات  ة لفا، إذا كان هـاك صارٌف فتؿفَّ ٓ صحَّ

ـْ فليـ يؽقُن؟! لؾؼدٍر فُقبحُث ط  إِنَّ اهلَل َبِصقٌر بِاْلِعَبادِ ـُف، وإذا لؿ يؽ
ِ
ُض َأْمِري إَِلك اهلل *  ﴿ُأَفقِّ

 َفَقَقاُه اهلُل َسقَِّئاِت َما َمَؽُروا﴾. 



 

 

 و  
ْ
 ق
 
 ف
 
 ــة

تستغػُر لؽ، والؿممـقن يشركقكؽ يف دطائِفْؿ كؾَّ ٓ تحزْن: فننَّ اهلل يدافُع طـؽ، والؿالئؽُة 

  يشػُع، والؼرآُن يِعُدك وطدًا حسـًا،
ُّ

ٓ تحزْن: وفقق هذا رحؿُة أرحؿ الراحؿقـ.  صالٍة، والـبل

فننَّ الحسـة بعشر أمثالِفا إلك سبعؿائِة ِضْعٍػ إلك أضعاٍف كثقرٍة، والسقئُة بؿثؾفا إٓ أْن يعػَق 

 
ِ
ٓ تحزْن: فلكت مـ ف ! ومـ جقٍد ٓ يؼارُبف ُجقٌد!  مِـ كرٍم ما ُسؿع مثؾرّبؽ ويتجاوز، فؽْؿ هلل

 وحبِّ رسقلف 
ِ
ِة وأهِؾ الؼبؾِة، وطـدك أصُؾ حبِّ اهلل اِد التقحقِد وَحؿؾِة الؿؾَّ صؾَّك اهلُل َطؾقِف روَّ

كت طؾك ، وتـدُم إذا أذكبت، وتػرُح إذا أحسـت، فعـدك خقٌر وأكت ٓ تدري. ٓ تحزْن: فلوسؾَّؿ

تِؽ ورخائِؽ، خقٍر يف ضرائِؽ وسرائِؽ، وغ ، إنَّ أمرَه كؾَّف "ـاك وفؼِرك، وشدَّ ـِ طجبًا ٕمِر الؿمم

، ـِ اُء فصرب  لف خقٌر، ولقَس ذلؽ إٓ لؾؿمم اَء فشؽر كان خقرًا لف، وإْن أصابْتف ضرَّ ْن أصاْبتف سرَّ

لقـ  ى، ويقمًا ثاكقًاأخر . ٓ تحزْن ٕنَّ هـاك مشفدًا آخر وحقاةً "فؽان خقرًا لف  يجؿع اهلل فقف إوَّ

ـْ ُسؾَِب ماُلف هـا وجده هـاك، ومـ ُضؾؿ هـا  ، َفَؿ
ِ
ُـّ لعدِل اهلل وأخريـ، وهذا يجعؾؽ تطؿئ

َٓ ُضْؾَؿ اْلَقْقَم إِنَّ اهلَل َسِريُع اْلِحَساِب﴾.، اك، ومـ جار هـا ُطققِب هـاكُأكصػ هـ ﴿ 

 إلعفو  إلعفو  

ـْ َطَػا َوَأْصؾَ فنكؽ إْن طػقت  ﴾. وصػحَت كؾت طزَّ الدكقا وشرَف أخرِة: ﴿َفَؿ
ِ
َح َفَلْجُرُه َطَؾك اهلل

َّٓ أكت. : إكؽ رجُؾ سقء! فؼال: ما َطَرَفـل إ
ِّ

ـِ طؿر العالِؿ التابعل ـِ طبِداهلل ب  قال أحُدهؿ لسالِؿ ب

وا كَِرامًا﴾. وقال ت ْغِق َمرُّ وا بِالؾَّ عالك: ﴿َوإَِذا َخاَصَبُفُؿ اْلَجاِهُؾقَن َقاُلقا قال تعالك: ﴿َوإَِذا َمرُّ

الغضٌب جؿرٌة مـ الـار  "قف: . وف"ٓ تغضْب، ٓ تغضْب، ٓ تغضْب  "َساَلمًا ﴾. ويف الحديِث: 

فقِة، والَغْػَؾِة. إنَّ الشقطان يصرُع العبَد طـد ثالٍث: ال. "  غضِب، والشَّ



 

 

 
 
ٍ وغرفة

 ْ بر
 
 خ
 
 ؤذإ كان معك ِكْْسة

ْ
ن ْحز 

 
  إل ت

 
ك  
ْسبى   ماء  وثْوب  ي 

إنَّ أفضؾ إصباِء يف العالِؿ هْؿ: الدكتقُر ريجقؿ، والدكتقُر هادئ، »يؼقُل جقكاثان سقيػت: 

 «. سلُل طـف والدكتقُر مِرح، وإنَّ تؼؾقؾ الطعاِم مع الفدوِء والسروِر طالٌج كاجٌع ٓ يُ 

 و  
ْ
 ق
 
 ف
 
 ــة

ـْ رضل " ضاإنَّ اهلل إذا أحبَّ ققمًا ابتالهؿ، فؿ ْخطُ فؾف الرِّ ـْ سخَط َفَؾُف السَّ أشدُّ الـاِس  ". "، وم

بالء إكبقاُء، ثؿَّ إمثُؾ فإمثُؾ ُيبتؾك الرجُؾ طؾك قدِر ديـِف، فنْن كان يف ديـِف صالبٌة أشتدَّ بالؤه، 

ٌة ابُتؾل طؾك قدِر ديـف، فؿا يربُح البالُء بالعبِد، حتك يرتكُف يؿشل طؾك  إرِض وإن كان يف ديـف رقَّ

، إن  ". "وما طؾقف خطقئٌة  ـِ ُه كؾَّف خقٌر !! ولقس ذاك ٕحِد إٓ لؾؿمم ـِ إنَّ أمرَّ طجبًا ٕمِر الؿمم

اء شؽر فؽان خقرًا لف، وإْن أصابت اء صرب فؽان خقرًا لف أصابْتف سرَّ واطؾْؿ أنَّ إمة لق  ". "ُف ضرَّ

كتُب اهلُل لؽ، وإِن اجتؿعقا طؾك أْن اجتؿعْت طؾك أْن يـػعقك بشلٍء لؿ يـػعقك إٓ بشلٍء قد 

وك بشلٍء لؿ يضروك إٓ . "ك الصالحقن إمثُؾ فإمثُؾ ُيبتؾ ". "بشلٍء قْد كتبُف اهلُل طؾقؽ  يضرُّ

ـُ كالخامِة مـ الزرِع ُتػقُِّئفا الريُح َيؿـًْة وَيْسرًة  "  . "الؿمم

 
 
 عادةِ سباِب إلس  مْن أ

ـْ َطِؿَؾ َص  .1 ـٌ َفَؾـُْحقَِقـَُّف َحَقاًة َصقَِّبًة﴾. العؿُؾ الصالُح: ﴿َم
ـ َذَكٍر َأْو ُأكَثك َوُهَق ُمْممِ  الِحًا مِّ

ـٍ ﴾.  .2 َة َأْطُق اتِـَا ُقرَّ يَّ ـْ َأْزَواِجـَا َوُذرِّ
 الزوجُة الصالحُة: ﴿َربَّـَا َهْب َلـَا مِ

ْع لل يف داري  "البقُت القاسُع: ويف الحديِث:  .3  . "الؾفّؿ وسِّ

 . "إنَّ اهلل صقٌِّب ٓ يؼبُؾ إٓ صقِّبًا  "الؽْسُب الطقُب: ويف الحديِث:  .4



 

 

ـَ َما ُكـُت﴾.  .5 ُد لؾـاِس: ﴿َوَجَعَؾـِل ُمَباَركًا َأْي ـُ الُخؾُؼ والتقدُّ  ُحْس

َٓ َتْجعَ  .6 ، ومـ اإلسراِف يف الـػؼِة: ﴿ َلْؿ ُيْسِرُفقا َوَلْؿ َيْؼُتُروا﴾. ﴿َو ـِ ْي ْؾ َيَدَك السالمُة مـ الدَّ

َٓ َتْبُسْطَفا ُكؾَّ اْلَبْسِط ﴾.   َمْغُؾقَلًة إَِلك ُطـُِؼَؽ َو

ـد الـؼؿ وطؾقؽ بالشؽر طـ الـعؿ والصرب طٌر، ولساٌن ذاكٌر، وجسٌؿ صابٌر. قؾٌب شاك.7

 وآستغػار مـ الذكقب. 

 و  
ْ
 ق
 
 ف
 
 ــة

ُف َمْخَرجًا ْؾ  * ﴿َوَمـ َيتَِّؼ اهلَل َيْجَعؾ لَّ َٓ َيْحَتِسُب َوَمـ َيَتَقكَّ ـْ َحْقُث 
 َفُفَق  َوَيْرُزْقُف مِ

ِ
َطَؾك اهلل

، واطؾؿ أن الـصر مع الصربِ، وأن الػرج مع الؽْرِب " اهلُل َبْعَد ُطْسٍر ُيْسرًا﴾.﴾. ﴿َسَقْجَعُؾ َحْسُبفُ 

ِـّ ط " . "وأنَّ مع الُعْسِر ُيْسرًا  َـّ بل ما شاأكا طـد ض َوُهَق ﴿َفَسَقْؽِػقَؽُفُؿ الّؾُف . "ء بدي بل فْؾَقُظ

ِؿقُع اْلَعؾِقُؿ﴾.  ْؾ َطَؾك السَّ َٓ َيُؿقُت﴾. ﴿َوَتَقكَّ ِذي   الَّ
ِّ

 بِاْلَػتْ اْلَحل
َ

ـْ ﴿َفَعَسك الّؾُف َأن َيْلتِل ِح َأْو َأْمٍر مِّ

 َكاِشَػٌة﴾.  ﴿َلْقَس َلَفاِطـِدِه﴾. 
ِ
 مِـ ُدوِن اهلل

 
 
قك

 
ْن خل  حسِّ

ـُ الُخُؾِؼ  ـٌ وسعادٌة، وُسقُء الُخُؾِؼ ُحْس ـِ خُؾِؼِف درجَة  "ُشمٌم وشؼاٌء.  ُيْؿ إن الؿرء َلقْبؾغ بحس

 ."ـُؽْؿ أخالقاُ الؼقامِة ؟! أحاِس أٓ ُأكبُِّئؽؿ بلحبِّؽُؿ وأقربُِؽْؿ مـِّل مجؾسًا يقم ". "الصائِؿ الؼائؿِ 

ـَ الّؾِف  قْا ﴿َوإِكََّؽ َلَعؾك ُخُؾٍؼ َطظِقٍؿ﴾. ﴿َفبَِؿا َرْحَؿٍة مِّ َٓكَػضُّ لِـَت َلُفْؿ َوَلْق ُكـَت َفّظًا َغؾِقَظ اْلَؼْؾِب 

ـْ َحْقلَِؽ﴾. ﴿
 اهلل رضل –وتؼقُل أمُّ الؿممـقـ طائشُة بـُت الصديؼ َوُققُلقْا لِؾـَّاِس ُحْسـًا﴾. مِ

إن َسَعَة الُخُؾؼ . "كان ُخُؾُؼُف الُؼران  "ُمف: يف وصػفا الؿعصقم طؾقف صالُة ربل وسال – طـفؿا



 

 

ِة  وَبْسَطَف الخاصِر: كعقٌؿ طاجٌؾ وسروٌر حاضٌر لؿـ أراد بف اهلُل خْقرًا، وإنَّ سرطة آكػعاِل والِحدَّ

 وثقرة الغضِب: َكَؽٌد مستؿرٌّ وطذاٌب مؼقٌؿ. 

 اِص  ب إلمع  وإقِ ع  

َؿْحُجقُبقَن﴾. .1 بِِّفْؿ َيْقَمئٍِذ لَّ  حجاٌب بقـ العبِد وربِّف: ﴿َكالَّ إِكَُّفْؿ َطـ رَّ

 ُيقحُش الؿخؾقق مـ الخالِؼ: إذا ساء فعُؾ الؿرِء ساءْت ضـقُكف. .2

ِذي َبـَْقْا ِريَبًة فِل ُقُؾقبِِفْؿ﴾. .3 َٓ َيَزاُل ُبـَْقاُكُفُؿ الَّ  كآبٌة دائؿٌة: ﴿

ْطَب بَِؿا َأْشَرُكقْا بِالّؾِف﴾.4 ـَ َكَػُروْا الرُّ ِذي  . خقٌف يف الؼؾِب واضطراٌب: ﴿َسـُْؾِؼل فِل ُقُؾقِب الَّ

 كؽٌد يف الؿعقشِة: ﴿َفنِنَّ َلُف َمِعقَشًة َضـؽًا﴾. .5

 قسقٌة يف الؼؾِب وضؾؿٌة: ﴿َوَجَعْؾـَا ُقُؾقَبُفْؿ َقاِسَقًة﴾. .6

ْت ُوُجقُهُفْؿ َأْكَػْرُتؿ ﴾. .7 ـَ اْسَقدَّ ِذي ا الَّ  سقاٌد يف القجِف وطبقٌس: ﴿َفَلمَّ

 يف أر "بغٌض يف قؾقِب الخْؾِؼ: .8
ِ
 . "ِضِف أكتؿ شفداُء اهلل

بِِّفْؿ َٕكُؾقْا مِـ .9 ـ رَّ ضقٌؼ يف الرزِق: ﴿َوَلْق َأكَُّفْؿ َأَقاُمقْا التَّْقَراَة َواإِلكِجقَؾ َوَما ُأكِزَل إَِلقِفؿ مِّ

 َفْققِِفْؿ َومِـ َتْحِت َأْرُجؾِِفؿ ﴾. 

، وكْؼُص اإليؿاِن، وحؾقُل الؿصائِب وإحزاِن: ﴿َفَبآُؤوْا بَِغَضٍب .11 ـِ َطَؾك  غضُب الرحؿ

ا َكاُكقا َيْؽِسُبقَن﴾. ﴿َوَقاُلقْا ُقُؾقُبـَا ُغْؾٌػ ﴾.   َغَضٍب﴾.﴿َبْؾ َراَن َطَؾك ُقُؾقبِِفؿ مَّ

 



 

 

﴾ ِقيم 
 
ست  إلم 

 
إط ــــا إلِّصِّ 

 
 ﴿إهِدن

ـِ اتبع الصراط الؿستؼقؿ الذي : سرُّ الفدايةِ  ـْ يـعؿ هبا، إٓ م ـْ يجدها ول ـْ يفتدي لؾسعادِة ول ول

ْسَتِؼقؿًا﴾.اهلُل َطؾقِف وسؾَّؿ صؾَّكتركـا محؿٌد  فسعادُة مـ لزم الصراط  : ﴿َوَلَفَدْيـَاُهْؿ ِصَراصًا مُّ

ـٌ إلك مقطقِد ربِِّف، راٍض  ـْ صقِب الؿصقِر، ساك ـِ العاقبِة، واثٌؼ م ٌـّ لحْس الؿستؼقؿ أكُف مطؿئ

ك هذا الصراِط، وهق بؼضاِء مقُٓه، مخبٌت يف سؾقكِِف هذا السبقُؾ، يعؾُؿ انَّ لف هاديًا يفديِف طؾ

ـْ كزغاِت  ٌة طؾك القرى، محػقٌظ م ـْ غقى، َقْقُلُف حجَّ معصقٌم ٓ يـطُؼ طـ الفقى، وٓ يتبُع م

ـْ َخْؾِػِف َيحْ الشقطاِن، وطثراِت الؼِ 
ـِ َيَدْيِف َومِ ـ َبْق َباٌت مِّ َػُظقَكُف راِن، وسؼطاِت اإلكساِن: ﴿َلُف ُمَعؼِّ

ـْ َأْمِر الّؾِف﴾. 
ٕكُف يعؾُؿ أنَّ لف إلفًا، وأمامُف  :يجُد السعادة يف سؾقكِِف هذا الصراط وهذا العبدُ مِ

أسقًة، وبقِدِه كتابًا، ويف قؾبِف كقرًا، ويف خؾِده، واطظًا، وهق ذاهٌب إلك كعقٍؿ، وطامٌؾ يف صاطٍة، 

 ّؾِف َيْفِدي بِِف َمـ َيَشاُء﴾.وساٍع إلك خقٍر: ﴿َذلَِؽ ُهَدى ال

ها م
 
 ْن أرإد إلح  عْسر  زِهرإت  يقطف

 
 يبةياة إلط

ـَ بِإَْسَحاِر﴾. .1 حر لالستغػاِر: ﴿َواْلُؿْسَتْغِػِري  جؾسٌة يف السَّ

َؿاَواِت َوإَْرِض﴾. .2 ُروَن فِل َخْؾِؼ السَّ ِر: ﴿َوَيَتَػؽَّ  وخؾقٌة لؾتػؽُّ

ـَ َيْدُطقَن َربَُّفؿ﴾. .3 ِذي  ومجالسُة الصالحقـ: ﴿َواْصبِْر َكْػَسَؽ َمَع الَّ

ْكر: ﴿اْذُكُروا اهلَل ِذْكرًا َكثِقرًا﴾. .4  والذِّ

ـَ ُهْؿ فِل َصاَلتِِفْؿ َخاِشُعقَن﴾. .5 ِذي  وركعتاِن بخشقٍع: ﴿الَّ

 وتالوٌة بتدبٍُّر: ﴿َأَفالَ َيَتَدبَُّروَن اْلُؼْرآَن﴾. .6



 

 

7. : ـْ أجؾل  "وصقاُم يقٍم شديِد الحرِّ  . "يدع صعامف وشرابف وشفقاتف م

 . "حتك ٓ تعؾؿ شؿالُف ما تـػُؼ يؿقـُف  "ٍء: وصدقٌة يف خػا.8

ـْ مسؾٍؿ: .9 ـْ كرِب  "وكْشُػ كربٍة ط ج اهلُل طـف كربًة م ـْ ُكرِب الدكقا فرَّ ـْ مسؾِؿ كربًة م ج ط ـْ فرَّ م

 . "يقِم الؼقامِة 

ِخَرُة َخْقٌر َوَأْبَؼك﴾..11 ْٔ  وزْهٌد يف الػاكقِة: ﴿َوا

 تؾؽ طشرٌة كامؾٌة. 

عادةِ   مفتاح  إلس 

ِة طبارٌة، ورايُة الػالِح جؿؾٌة،  كؾؿةٌ  إٓ اهلُل.  ٓ إلف فالؽؾؿُة والعبارُة والجؿؾُة هل:ومقراُث الؿؾَّ

 .
ِ
ـْ كطؼفا يف محؿٌد رسقُل اهلل ِذي َجاء  إرِض: أن ُيؼال لُف يف السؿاءِ سعادُة م صدْقَت: ﴿َوالَّ

دْ  َق بِِف﴾. بِالصِّ ـْ طؿؾ هبا: أْن ِق َوَصدَّ ل وسعادُة م ـاِر والعاِر والـاِر: ﴿َوُيـَجِّ يـجق مـ الدماِر والشَّ

ذِ  َؼقا بَِؿَػاَزتِِفْؿ﴾. اهلُل الَّ ـَ اتَّ ـْ دطا إلقفا: أْن ٌيعان وُيـَْصَر وُيْشَؽَر: ﴿َوإِنَّ ُج ي ـَدَكا َلُفُؿ وسعادُة م

ِف اْلَغالُِبقَن﴾.  : ﴿َولِؾَّ ـْ أحبَّفا: أْن ُيرفع وُيؽَرَم وُيعزَّ ُة َولِ وسعادُة م ﴾. اْلِعزَّ ـَ هتػ َرُسقلِِف َولِْؾُؿْممِـِق

ـَ  ُؾَؿاِت إَِلك الـُُّقِر﴾. هبا بالٌل الرققُؼ فلصبح حّرًا: ﴿ُيْخِرُجُفؿ مِّ وتؾعثؿ يف كطؼفاِ أبق لفٍب الظُّ

ـِ اهللُ  ، فؿات طبدًا ذلقالً حؼقرًا: ﴿َوَمـ ُيِف
ُّ

ْؽِرٍم﴾. الفاشؿل الذي يحقلِّ  إهنا اإلكسقِرُ  َفَؿا َلُف مِـ مُّ

ـْ الركام البشريَّ الػاين إلك قؿٍؿ إليؿاكقٍة رباكقٍة صاهرٍة: ﴿َوَلؽِـ َجَعْؾـَاُه ُكقرًا كَّْفِدي بِِف 
ـْ كََّشاء مِ َم

 ِطَباِدَكا﴾. 

 



 

 

 
ْ
 فار  ي  إإلستغ

 
 إألقف

 
 الفتح

، فلستغػُر اهلل ألػ مرٍة أو أكثر أو 
َّ

ـُ تقؿقة: إنَّ الؿسللة لتغؾُؼ طؾل . يؼقل اب
َّ

، فقػتُحفا اهلُل طؾل أقؾَّ

ارًا﴾. ـْ أسباِب راحِة الباِل، استغػار ذي الجالل. ُربَّ  ﴿َفُؼْؾُت اْسَتْغِػُروا َربَُّؽْؿ إِكَُّف َكاَن َغػَّ إنَّ م

ٓ يؼضل اهلُل لؾعبِد "فؼْد ورد يف الؿسـِد: اٍء خقٌر حتك الؿعصقُة بشرصِفا. ضارٍة كافعٌة، وكُؾ قض

. ققؾ ٓبـ تقؿقة: حتك الؿعصقة ؟ قال: كعْؿ، إذا كان معفا التقبُة والـدُم، "لف قضاء إٓ كان خقراً 

َؾُؿقْا َأكُػَسُفْؿ َجآُؤوَك َفاْسَتْغَػُروْا الّؾَف َواْسَتْغَػَر َلُفُؿ  وآستغػاُر وآكؽساُر. ﴿َوَلْق َأكَُّفْؿ إِذ ضَّ

ُسقُل َلَقَجُدو ِحقؿًا﴾ الرَّ ابًا رَّ ـَ الـَّاِس﴾، ﴿َكَلكَُّفْؿ َيْقَم َيَرْوَكَفا َلْؿ ﴿َوتِ ْا الّؾَف َتقَّ اُم ُكَداِوُلَفا َبْق ْؾَؽ إيَّ

طجبُت لعظؿاء َطَرَفُفُؿ التاريُخ، كاكقا يستؼبؾقن الؿصائب كلكَّفا َّٓ َطِشقًَّة َأْو ُضَحاَها﴾. َيْؾَبُثقا إِ 

محؿٌد ، وهق يف الغاِر، يؼقُل قطراُت الغقِث، أو هػقُػ الـسقُؿ، وطؾك رأِس الجؿقع سقُد الخْؾِؼ 

ُر سرا ٌد يبشِّ َٓ َتْحَزْن إِنَّ الّؾَف َمَعـَا﴾. ويف صريِؼ الفجرِة، وهق مطارٌد مشرَّ ُر لصاحبِف: ﴿ قة بلكف ُيسقَّ

ُبَر﴾. ويف بدر يثُب يف الدرِع  وهق يؼقُل: ﴿َسُقْفَزُم اْلجَ سقارْي كسرى !  قَن الدُّ ويف ُأحٍد ْؿُع َوُيَقلُّ

قا ": لؾصحابةِ  يؼقُل  – والجراِح  تؾِ الؼ بعد –  تـطُح  كبقيَّةٌ  ِهؿؿٌ  إهنا. " ربل طؾك ُٕثـل، خؾػل ُصػُّ

 . الجبال يفزُّ  كبقٌي  وطْزمٌ ، الثريَّا

ِ هللاِ   إل تتعلْق بغبر

ؿقُت والرزاُق هق اهلُل، فؾؿاذا الخقُف مـ الـاس والؼؾُؼ مـفُؿ ؟! ورأيُت أنَّ ؿإذا كان الؿحقل وال

أكثر ما يجؾُب الفؿقم والغؿقم التعؾُُّؼ بالـاِس، وصؾُب رضاهْؿ، والتؼرُب مـفُؿ، والحرُص طؾك 

فْؿ، وهذا مـ ضعِػ التقحقِد.  ر بذمِّ  ثـائِفؿ، والتضرُّ

 



 

 

رِجِفئر     إل تركْن ؤىل إلم 

 ا أكثُر الـاِس، إكؿا هل أوهاٌم،ؽاذبُة، واإلرهاصاُت الخاصئُة الؿغؾقبُة، التل يخاُف مـفالقطقُد ال

ـُْف َوَفْضالً  ْغِػَرًة مِّ ْقَطاُن َيِعُدُكُؿ اْلَػْؼَر َوَيْلُمُرُكؿ بِاْلَػْحَشاء َوالّؾُف َيِعُدُكؿ مَّ  َوالّؾُف َواِسٌع َطؾِقٌؿ ﴾. ﴿الشَّ

 والؼؾُؼ وإرُق وُقْرحُة الؿعدِة: ثؿراُت القلِس والشعقِر باإلحباِط واإلخػاق. 

 إل يجدي إلِحْرص  

ـْ تؿقَت كػٌس حتك تستؽؿؾ رْزقفا وأجَؾفا  "قال :  . فؾِؿ الَجَزُع ؟!ولِؿ الَفَؾُع ؟! ولِؿ "ل

 .الِحْرُص إذنْ 

 
 
ن ْسب  ِكيل  ح  و 

ْ
ِنْعم  إل   و 

ه
 ا إّلل

محؿٌد  قالفا إبراهقُؿ لؿا ُألؼل يف الـاِر، فصارْت برْدًا وسالمًا. وقال «: كِْعَؿ اْلَقكِقُؾ ـَا الّؾُف وَ َحْسبُ »

حفا العبُد، وكظر أنَّ هـاك رّبًا قديرًا كاصرًا ولّقًا يف ُأُحٍد، فـصره اهلُل.  إهنا العـايُة الرباكقُة إذا تؾؿَّ

ـُ العبُد إلقف.   راحؿًا، حقـفا يرك

عادةِ   إلس 
 
نات  مكوِّ

ـْ بات آمـًا يف ِسْربِف، معاىًف يف بدكف، طـدُه ققُت يقمِِف،  ": صؾَّك اهلُل َطؾقِف وسؾَّؿقال رسقل اهلل  م

والؿعـك: إذا حصؾ طؾك غذاٍء، وطؾك ملًوى وكان آمـًا، . "قَزْت لف الدكقا بحذافِقِرها فؽلكؿا حِ 

ـِ السعاداِت، وأفضِؾ الخقراِت، وهذا يحصُؾ  طؾقف كثقٌر مـ الـاِس، لؽـفْؿ فؼْد حصؾ طؾك أحس

: صؾَّك اهلُل َطؾقِف وسؾَّؿ يؼقُل سبحاكف وتعالك لرسقلف، وٓ يـظرون إلقف وٓ يؾؿسقكف. ٓ يذكروكف

أهل الؿادُة ؟ ؟  صؾَّك اهلُل َطؾقِف وسؾَّؿ يُّ كعؿٍة تّؿْت طؾك الرسقلِ ﴿َوَأْتَؿْؿُت َطَؾْقُؽْؿ كِْعَؿتِل﴾. فل

إنَّ هذا الرسقل ُة، ولؿ يؿؾْؽ مـ ذلؽ شقئًا ؟ ُر والدوُر والذهُب والِػضَّ أهق الغذاُء ؟ أهل الؼصق



 

 

ـِ  صؾَّك اهلُل َطؾقِف وسؾَّؿالعظقؿ  ـْ جريِد الـخِؾ، ويربُط َحَجرْي ، سؼُػفا م ـٍ ـْ صق كان يـاُم يف غرفٍة م

ـْ َسَعػ الـخِؾ تمثِّر يف جـبِف، ورَ  ٍة م ُد طؾك مخدَّ ُف طـد يفقديٍّ يف ـ ِدْرطهَ طؾك بطـِِف، ويتقسَّ

ـْ شعقٍر، ويدوُر ثالثة أياٍم ٓ يجُد رديء التؿِر لقلكؾف ويشبع مـف. ﴿َوَلْمِخَرُة َخْقٌر  ثالثقـ صاطًا م

ُوَلك ْٕ ـَ ا
َؽ مِ  َوَلَسْقَف ُيْعطِقَؽ َربَُّؽ َفَتْرَضك﴾، ﴿إِكَّا َأْطَطْقـَاَك اْلَؽْقَثَر﴾.  * لَّ

 إل تغضْب 

ا َيـَزَغـََّؽ مِ  ْقَطاِن َكْزٌغ َفاْسَتِعْذ بِال﴿َوإِمَّ  صؾَّك اهلُل َطؾقِف وسؾَّؿأوصك ّؾِف إِكَُّف َسِؿقٌع َطؾِقٌؿ﴾. ـَ الشَّ

قذ وغضب رجٌؾ طـده فلمرُه  أْن يستع ." تغضْب، ٓ تغضْب، ٓ تغضْب ٓ "أحد أصحابف فؼال: 

 مـ الشقطاِن الرجقِؿ. 
ِ
َؼقْا إَِذا وقال تعالك: ﴿َوَأُطقُذ بَِؽ َربِّ َأن َيحْ باهلل ـَ اتَّ ِذي ُضُروِن﴾، ﴿إِنَّ الَّ

ُرو ْقَطاِن َتَذكَّ ـَ الشَّ ُفْؿ َصائٌِػ مِّ ْبِصُروَن ﴾. َمسَّ ا يقِرُث الَؽَدَر والفؿَّ والحزن ْا َفنَِذا ُهؿ مُّ إنَّ مؿَّ

ُة وا ترِك  مـفا: مجاهدُة الطبِع طؾك. صؾَّك اهلُل َطؾقِف وسؾَّؿ لغضُب، ولف أدواٌء طـد الؿصطػكالِحدَّ

ـَ اْلَغْقَظ﴾ ، ﴿َوإَِذا َما َغِضُبقا ُهْؿ َيْغِػُرونَ  ومـفا: القضقُء، فننَّ الَغَضَب ﴾. الَغَضِب، ﴿َواْلَؽاضِِؿق

ـِ  "، " الطفقُر شْطُر اإليؿانِ  "جؿرٌة مـ الـاِر، والـاُر يطػُئفا الؿاُء،  . "القضقُء سالُح الؿمم

أْن يسؽت فال يتؽؾُؿ إذا  مـفا:لسًا أن يضطجع. جؾس، وإذا كان جاومـفا: إذا كان واقػًا أن ي

 ومـفا أيضًا: أن يتذكر ثقاب الؽاضؿقـ لغقظِفؿ، والعافقـ طـ الـاِس الؿسامحقـ. غِضب. 

 و  
ْ
 ق
 
 ف
 
 ــة

ـُ الؼقِّؿ:  أجؿع العارفقن باهلل طؾك أنَّ الِخْذٓن: أْن يؽؾؽ اهلُل طؾك كػِسؽ، وُيخؾِّل  "يؼقُل اب

فالعبقُد متؼؾِّبقن بقـ تقفقؼِف وخذٓكِِف، بِؾ أْن ٓ يؽِؾؽ اهلُل إلك كػِسؽ.  بقـؽ وبقـفا. والتقفقُؼ 

ـْ هذا وهذا، فقطقعِف وُيرضقِف، ويذكُره ويشؽُره بتقفقِؼف لف،  العبُد يف الساطِة القاحدِة يـاُل كصقبف م



 

 

فؿتك شِفد وِخْذٓكِِف. دائٌر بقـ تقفقِؼف ثؿ يعصقِف ويخالُػف، وُيْسِخُطف ويغػُؾ طـف بخذٓكِِف لف، ففق 

ة ضرورتِف وحاجتِف إلك التقفقؼ يف كؾِّ َكَػٍس وكؾِّ لحظٍة  ف، طؾِؿ ِشدَّ العبُد هذا الؿشفد وأططاُه حؼَّ

ـٍ َلُثؾَّ َطْرُش تقحقِده،  ، وأنَّ إيؿاكف وتقحقده بقِدِه تعالك، لق تخؾَّك طـف صرفة طق ـٍ وصْرفِة طْق

ْت سؿاُء إيؿاكِِف طؾك إرضِ  ـْ يؿسؽ السؿاء أْن تؼع طؾك إرِض ولَخرَّ ، وأنَّ الؿؿسؽ لف: هق م

 . "إٓ بنذكِِف 

 
 
.. إلكتاب  إلمبارك

 
 إلقرآن

ٍؾ، فننَّ اهلل َوَصَػ كتابف  ـٍ وتلمُّ  بتدبٍُّر وتؿعُّ
ِ
ـْ أسباِب السعادِة واكشراِح الصدِر قراءُة كتاِب اهلل م

بُِّؽْؿ  بلكف هدًى وكقٌر وشػاٌء لؿا يف الصدوِر، ووصػف بلكف ـ رَّ ْقِطَظٌة مِّ رحؿٌة، ﴿َقْد َجاءْتُؽؿ مَّ

ُدوِر﴾، ﴿َأَفاَل َيَتَدبَُّروَن اْلُؼْرآَن َأْم َطَؾك ُقُؾقٍب َأْقَػاُلَفا﴾، ﴿َأَفالَ َيَتَدبَُّرونَ  َؿا فِل الصُّ اْلُؼْرآَن  َوِشَػاء لِّ

ـْ ِطـِد َغْقِر الّؾِف َلَقَجُدوْا فِقِف اْختاِلَفًا
بَُّروا  َوَلْق َكاَن مِ َقدَّ َكثِقرًا﴾، ﴿كَِتاٌب َأكَزْلـَاُه إَِلْقَؽ ُمَباَرٌك لِّ

وقال بف، وتحؽقِؿف وآستـباِط مـف.  قال بعُض أهِؾ الِعْؾِؿ: مبارٌك يف تالوتِِف، والعؿؾِ  آَياتِِف﴾.

أحُد الصالحقـ: أحسْسُت بغؿٍّ ٓ يعؾؿُف إٓ اهلُل، وهبؿٍّ مؼقٍؿ، فلخذُت الؿصحػ وبؼقُت أتؾق، 

 َهـَذا ﴿إِنَّ . الؽدرِ  ذلؽ مؽان وحبقراً  سروراً  اهللُ  وأبدلـل، الغؿُّ  هذا فجلةً  – واهلل –فزال طـل 

  لِؾَّتِل يِْفِدي اْلُؼْرآنَ 
َ

الَِم﴾ ، ﴿َوَكَذلَِؽ  بِِف الّؾفُ  ﴿َيْفِدي﴾، َأْقَقمُ  ِهل َبَع ِرْضَقاَكُف ُسُبَؾ السَّ ـِ اتَّ َم

ـْ َأْمِرَكا﴾.  َأْوَحْقـَا إَِلْقَؽ ُروحًا مِّ

 إؤلذعاِن وإلتسليِم 
 
 عبودية

ـَ اْلَخقْف َواْلُجقِع َوَكْؼٍص  ٍء مِّ
ْ

ِه، ﴿َوَلـَْبُؾَقكَُّؽْؿ بَِشل ـْ لقازِم اإليؿاِن أْن ترضك بالؼدِر خقرِه وشرِّ م

﴾. إنَّ إقدار لقسْت طؾك رغباتِـا دائؿًا وإكؿا  ـَ ابِِري ِر الصَّ ـَ إََمَقاِل َوإكُػِس َوالثََّؿَراِت َوَبشِّ مِّ



 

 

ار يف الؼضاِء والؼدِر، فؾْسـا يف مؼاِم آقرتاِح، ولؽــا يف مؼاِم العبقديِِّة بؼصقِركا ٓ كعرُف آختق

بالًء  أشدُّ الـاسِ  "، "ُأوطُؽ كؿا ُيقَطُؽ رجالن مـؽْؿ  "والتسؾقِؿ. ُيبتؾك العبُد طؾك قدِر إيؿاكف، 

ـَ الرُّ ، ﴿َفاْصبِْر َكَؿا َصَبَر ُأْوُلقا الْ "إكبقاُء، ثؿَّ الصالحقن
َمـ يرِد اهلُل بِف خقرًا "ُسِؾ﴾، َعْزِم مِ

ـَ َوَكْبُؾَق َأْخَباَرُكْؿ ﴾، ﴿َوَلَؼْد "يصْب مـُف  ابِِري ـَ مِـُؽْؿ َوالصَّ ،  ﴿َوَلـَْبُؾَقكَُّؽْؿ َحتَّك َكْعَؾَؿ اْلُؿَجاِهِدي

ـَ مِـ َقْبؾِِفْؿ ﴾. ِذي  َفَتـَّا الَّ

 
 
ت
ْ
ل
َّ
 عليِه توك

ـْ أطظِؿ ما ُيضػل السعادة طؾك العبِد رك ُؾف طؾقِف، واكتػاؤه بقٓيتِف ورطايتِف م قُكُف إلك ربِّف، وتقكُّ

﴾ ـَ الِِحق َل اْلؽَِتاَب َوُهَق َيَتَقلَّك الصَّ ِذي َكزَّ  الّؾُف الَّ
َ

، وحراستِف، ﴿َهْؾ َتْعَؾُؿ َلُف َسِؿّقًا﴾، ﴿إِنَّ َولِقِّـل

َٓ ُهْؿ َيْحزَ  َٓ َخْقٌف َطَؾْقِفْؿ َو  ُكقَن﴾. ﴿َأٓ إِنَّ َأْولَِقاء الّؾِف 

وإ عىل ثالثة  
 أجمع 

ثقـ وأدباء  صالعُت الؽتب التل تعتـل بؿسللِة الؼؾِؼ وآضطراِب، سقاٌء كاكْت لسؾِػـا مـ محدِّ

خقـ أو لغقِرهْؿ مع الـشراِت والؽتِب الشرققِة والغربقِة والؿرتجؿِة، والدورياِت  ومربِّقـ وممرِّ

ـْ أراد الشػاء والعافقة واكشراح  والؿجالَِّت، فقجدُت الجؿقع مجؿعقـ طؾك ثالثةِ  أسِس لؿ

 الصدِر، وهل: 

، وطبقديُتف، وصاطُتف والؾجقُء إلقف، وهل مسللُة اإليؿاِن الؽربى،   طزَّ وجؾَّ
ِ
إوُل: آتصاُل باهلل

 ﴿َفاْطُبْدُه َواْصَطبِْر لِِعَباَدتِِف﴾.

ف، وآٓمِف وهؿقمِف، والبدِء بحقاٍة الثاين: إغالُق مؾػِّ الؿاضل، بؿآسقِف ودمقِطف، وأحزاكِف ومصائِبِ 

 جديدٍة مع يقٍم جديٍد. 



 

 

الثالُث: تْرُك الؿستؼبِؾ الغائِب، وطدُم آشتغاِل بِف وآهنؿاُك فقِف، وترُك التققعاِت وآكتظاراِت 

ساِت، وإكِّؿا العقُش يف حدوِد الققِم َفَحْسُب.   والتقجُّ

 
ٌّ

َٓ ُيْرَجُعقَن﴾﴿َوَضـُّقا َأكَُّفْؿ إِلَ  .إمِؾ، فنكَّف ُيـِْسل : إيَّاكْؿ وصقلرضل اهلل طـف قال طؾل إيَّاك  ،ْقـَا 

ـْ أطدائِف: ﴿ َيْحَسُبق َن ُكؾَّ َصْقَحٍة َطَؾْقِفْؿ﴾. وتصديؼ إراجقِػ والشائعاِت، فننَّ اهلل قال ط

ـْ سـقاٍت طديدٍة، وهْؿ يـتظرون أمقرًا ومَص  لْؿ تؼْع،  قارثقادث وكَ ائب وَح وطرفُت أكاسًا م

فقن أكػَس   ـفا، فسبحان اهلل ما أكؽُد َطْقَشفْؿ !! قرهؿ مِ فؿ وغَ وٓ يزالقن ُيخقِّ

 طر  فِ 
 
 هللاِ  ة

ْطُد وقصػِت الريُح، استقؼظِت الػطرُة. ﴿َجاءْتَفا ِريٌح َطاِصٌػ  إذا اشتدَّ الظالُم وزمجر الرَّ

﴾. َغْقَر أنَّ  َوَجاءُهُؿ اْلَؿْقُج مِـ ُكؾِّ َمَؽاٍن َوَضـُّقْا َأكَُّفؿْ  ـَ ي ـَ َلُف الدِّ ُأِحقَط بِِفْؿ َدَطُقْا الّؾَف ُمْخؾِِصق

ـَ  ـْ اْلُؿَسبِِّحق
َٓ َأكَُّف َكاَن مِ ِة والرخاِء، والسراِء والضراِء: ﴿َفَؾْق َلَؾبَِث  * الؿسؾؿ يدطق ربَّف يف الشدَّ

ؼ  فِل َبْطـِِف إَِلك َيْقِم ُيْبَعُثقَن﴾. إنَّ الؽثقر يسلُل اهلل وقَت  ٌع إلك ربِّف، فنذا تحؼَّ حاجتِف وهق متضرِّ

 يف وقِت  وكلى بجاكبِف مطؾُبف أطرَض 
ِ
﴿ُيَخاِدُطقَن الّؾَف َوُهَق َخاِدُطُفْؿ﴾. إنَّ الذيـ يؾتجئقن إلك اهلل

ـائِع ما هْؿ إٓ تالمقٌذ لذاك الضالِّ الؿـحرِف فرطقن، الذي ققؾ لُف بعد فقاِت إواِن: ﴿آَٔن  الصَّ

﴾. َوَقْد َطَص  ـَ ـَ اْلُؿْػِسِدي
 ْقَت َقْبُؾ َوُكـَت مِ

ه بأجل  مسّمى 
ِّ
زِق، فإن ر إلرِّ

ُّ
 عىل تأخ

ْ
 إل تحزن

ِر رغباتِف، كالذي يسابُؼ اإلمام يف  ـْ تلخُّ زِق، ويبادُر الزمـ، ويؼؾُؼ م الذي يستعجُؾ كصقبف مـ الرِّ

رٌة، ُفِرغ مـفا قبؾ خْؾِؼ الصالِة، ويعُؾؿ أكَّف ٓ يسؾُِّؿ إٓ بْعد اإلمام! فإمقُر وإر زاُق مؼدَّ

الخؾقؼِة، بخؿسقـ ألػ سـٍة، ﴿َأَتك َأْمُر الّؾِف َفالَ َتْسَتْعِجُؾقُه﴾، ﴿َوإِن ُيِرْدَك بَِخْقٍر َفالَ َرآدَّ 



 

 

وهذِه كؾؿٌة طظقؿٌة «. جِز الثؼِة ِد الػاجِر، وطَ ؾَ الؾَّفؿَّ إين أطقُذ بؽ مـ َج » يؼقُل طؿُر: ﴾. لَِػْضؾِفِ 

أِب صادقةٌ  ـْ الدَّ ، طـدهْؿ م  طزَّ وجؾَّ
ِ
ـْ أطداِء اهلل . فؾؼْد ُصْػُت بػؽري يف التاريِخ، فقجدُت كثقرًا م

والجؾِد والؿثابرِة والطُّؿقِح: الَعَجَب الُعجاَب. ووجدُت كثقرًا مـ الؿسؾؿقـ طـدهْؿ مـ الؽسِؾ 

 . - طـف اهللُ  رضل –ْؿؼ كؾؿِة ُطَؿَر والػتقِر والتَّقاُكِؾ والتَّخاُذِل: ما اهلُل بف طؾقٌؿ، فلدركُت طُ 

 مْن دعائِم إلْسوِر وإإلرتياِح 

ـْ تاب، فلبِشْر برحؿِة ربِّؽ التل وسعِت  أْن تْشُعَر أنَّ هـاك رّبًا يرحُؿ ويغػُر ويتقُب طؾك م

ٍء﴾، وما أطظؿ لطػُف سبحاكف 
ْ

السؿاواِت وإرض، قال سبحاكف: ﴿َوَرْحَؿتِل َوِسَعْت ُكؾَّ َشل

ِد قال: الؾفؿَّ  وتعالك، ا أصبح يف التَّشفُّ  ، فؾؿَّ
ِ
ويف حديٍث صحقٍح: أنَّ أطرابّقًا صؾًّك مع رسقِل اهلل

. أي: ضقَّؼت واسعًا، إنَّ "لؼْد حجرت واسعًا  "ارحؿـل ومحؿدًا، وٓ ترحْؿ معـا أحدًا. قال : 

 
ِ
ـَ َرِحقؿًا﴾، رحؿة اهلل ـْ هذِه بقلِدها  أرحؿُ  اهللُ  " وسعْت كؾَّ شلٍء ﴿َوَكاَن بِاْلُؿْممِـِق . "بعباِدِه م

، فجَ   طزَّ وجؾَّ
ِ
ـْ طذاِب اهلل يا  "سبحاكف وتعالك وقال لف:  فُ عَ ؿَ أحرق رجٌؾ كػسف بالـاِر فرارًا م

، ِخْػُتؽ، وخشقُت ذكقبل. فلدخؾفُ طْبِدي، ما َحَؿَؾؽ طؾك ما َص  . "اهلُل الجـّة  ـعت ؟ قال: يا ربِّ

ـْ حديٌث صحقٌح.  ا َم ـِ اْلَفَقى﴿َوَأمَّ  اْلَؿْلَوى﴾. َفنِنَّ  *َخاَف َمَؼاَم َربِِّف َوَكَفك الـَّْػَس َط
َ

 اْلَجـََّة ِهل

دًا، فؾْؿ يجْد طـدُه حَسـًَة، لؽـَّف كان ُيتاجُر يف الدكقا، اَس َح  ب اهلُل رجالً ُمسرفًا طؾك كػِسف مقحِّ

ـُ أوْلك بالؽرِم مـؽ،  ـِ الُؿْعِسِر، قال اهلُل: كح تجاوزوا طـُف. فلدخؾف اهلُل الجـّة. ويتجاوُز ط

َٓ َتؼْ   ﴿ ،﴾ ـِ ي ِذي َأْصَؿُع َأن َيْغِػَر لِل َخطِقَئتِل َيْقَم الدِّ ﴾.﴿َوالَّ
ِ
ْحَؿِة اهلل طـد مسؾٍؿ: أّن  ـَُطقا مِـ رَّ

. قال:  صؾَّك اهلُل َطؾقِف وسؾَّؿالرسقل 
َّ

 "صؾَّك بالـاِس، فؼام رجٌؾ فؼال: أصْبُت حّدًا، فلقِْؿُف طؾل

﴿َوَمـ َيْعَؿْؾ ُسقءًا َأْو َيْظؾِْؿ َكْػَسُف ُثؿَّ . "اذهْب فؼد ُغِػر لؽ  ". قال. . قال: كعؿْ "أصؾقت معـا ؟ 

ِحقؿًا﴾. َيْسَتْغِػِر الّؾَف َيجِ  ـْ خؾػف، ِد الّؾَف َغُػقرًا رَّ ـْ أمامِِف وم
 يْؽتـػ العبَد، مِ

ٌّ
هـاك ُلطٌػ خػل



 

 

ـْ فققِ 
ـْ شؿالِِف، ومِ  هق اهلُل ربُّ وطـ يؿقـِف وط

ِّ
ـْ تحِت قدمْقِف، صاحُب الؾُّطِػ الخػل ف وم

ْخرُة يف الغاِر، وأْكجك إبراهقؿ مـ الـاِر، وأكجك مقسك مـ الغرِق،  العالؿقـ، اكطبؼْت طؾقفُؿ الصَّ

 وُكقحًا مـ الطُّقفاِن، ويقسػ مـ الُجبِّ وأيقب مـ الؿرِض.

 طريق  إلسعادةِ 
 
 إألفعال  إلجميلة

ـُ طبا ثًا بـعيؼقل اب : يفَّ ثالثٍس متحدِّ  طزَّ وجؾَّ
ِ
َّٓ حؿدُت  ؿِة اهلل خصاٍل: ما كزل غقٌث بلرٍض، إ

َّٓ دطقُت اهلل لف،  اهلل وُسررُت بذلؽ، ولقس لل فقفا شاٌة وٓ بعقٌر. وٓ سؿعُت بؼاٍض طادٍل، إ

َّٓ وِددُت أنَّ  ، إ
ِ
ـْ كتاِب اهلل س يعرفقن مـفا ما أطرُف. الـا ولقس طـده لل قضقٌَّة. وٓ َطَرفُت آيًة م

دِر لفْؿ، والـَّْصُح كؾُّ الـصِح  إكف ُحبُّ الخقِر لؾـاِس، وإشاطُة الػضقؾِة بقـفْؿ وسالمُة الصَّ

 لؾخؾقؼِة. 

س  
ْ
 إك

 
ِ  ِب إلن  ا

ـْ سعادِة العبِد ُقدرُتف طؾك كْسِب الـاس، واستجالب محبَّتِفؿ وططِػفؿ، قال إبراهقُؿ طؾقف  م

ـُ السالُم: ﴿َواْجَعؾ  ﴾، قال الؿػسرون: الّثـاُء الحس ـَ ِخِري ْٔ ل لَِساَن ِصْدٍق فِل ا . وقال سبحاكف لِّ

ـْ مقسك: ـِّل﴾. قال  وتعالك ط ويف  بعُضفؿ: ما رآك أحٌد إٓ أحبَّؽ.﴿َوَأْلَؼْقُت َطَؾْقَؽ َمَحبًَّة مِّ

 يف إرض  "الحديِث الصحقِح: 
ِ
.. وألسـُة الخْؾِؼ أقالُم الح"أكتؿ شفداُء اهلل :  ؼِّ أن  "وصحَّ

وُيقضُع لف الؼُبقل يحبُّ فالكًا فلحبُّقه، فُقحبُُّف أهُؾ السؿاِء،  اهلل جربيؾ ُيـادي يف أهِؾ السؿاِء: إنَّ 

ـُ الؽالِم وَسعَ  ."يف إرِض  : بْسطُة القجِف ولِق ـْ أسباِب القدِّ ـْ العقامِؾ الؼقيِة ُة الُخؾُؼ. وم إنَّ م

فُؼ  يف جْؾِب أرواِح الـاِس إلقؽ: فُؼ يف شلٍء إٓ زاكف،  "ولذلؽ يؼقُل :  :الرِّ ـْ ما كان الرِّ وما ُكزع م

 . "مـ ُيحرم الرفؼ، ُيحرم الخقر كّؾف  "ويؼقل: . "شلٍء إٓ شاكُف 



 

 

دِين  مع إلمتهجِّ
ْ
د  تهج 

الؾقِؾ، ر  يف الصحقح: أنَّ العبد إذا قام مـ كِ وقْد ذُ رُح الصدر: ققاُم الؾقِؾ. ومؿا ُيسعُد الـَّْػس ويش

ْقِؾ َما َيْفَجُعقَن﴾، كَ وذَ  ـَ الؾَّ ل وصؾَّك، أصبح كشقطًا صقِّب الـْػِس. ﴿َكاُكقا َقؾِقالً مِّ ر اهلل، ثؿ تقضَّ

ْقِؾ َفتَ  ـَ الؾَّ
ْد بِِف َكافَِؾًة لََّؽ﴾. ﴿َومِ وققاُم الؾقِؾ ُيذهُب الّداء طـ الجسِد، وهق حديٌث صحقٌح َفجَّ

ـْ مْثؾ فالٍن، كان يؼقُم الؾقؾ، فَترَك ققاَم الؾقِؾ  يا طبداهلل، ٓ "طـد أبل داود:  كِْعَؿ الرجُؾ  "، "ُتؽ

 لق كان يؼقُم مـ الؾقِؾ طبُدا
ِ
ٓ تلسْػ طؾك إشقاِء الػاكقِة، كؾُّ شلٍء يف هذه الحقاِة فاٍن إٓ . "هلل

َّٓ َوْجَفُف﴾وْجفُف سبحاكف وتعالك ﴿ُكؾُّ  ٍء َهالٌِؽ إِ
ْ

ـْ َطَؾقْ َشل و َوَيْبَؼك َوْجُف َربَِّؽ ذُ  * َفا َفانٍ ، ﴿ُكؾُّ َم

ْكَراِم﴾.   إنَّ اإلكسان الذي يلسُػ طؾك دكقاه، كالطِّػِؾ الذي يبؽل طؾك فْؼِد لعبتِِف. اْلَجاَلِل َواإْلِ

ُّ بُّ إلح  إلح    
 قيقى

ـْ أسْعِد السعداِء ذاك الذي جعؾ هدفف إسؿك   وأحبائِف لِتْسعَد، إنَّ م
ِ
ـْ أولقاِء اهلل ـْ م وغايُتف ُك

، وما أْلطػ ققلفُ   طزَّ وجؾَّ
ِ
قال بعُضفؿ: لقس الَعَجُب  : ﴿ُيِحبُُّفْؿ َوُيِحبُّقَكُف﴾.الؿـشقدة ُحبَّ اهلل

ـْ ققلِِف يحبُّفؿ َـّ العجب م ـْ ققلِف: يحبُّقكف، ولؽ َُّٓهؿ  :م ففق الذي خؾؼفؿ ورزقفؿ وتق

  َف َفاتَّبُِعقكِل ُيْحبِْبُؽُؿ الّؾُف﴾.وأططاُهْؿ، ثؿ يحبُّفؿ: ﴿ُقْؾ إِن ُكـُتْؿ ُتِحبُّقَن الؾّ 
ِّ

واكظْر إلك مؽُرمِة طؾل

ـِ أبل صالٍب، وهل تاٌج طؾك رأسِف: رجٌؾ ُيحبُّ اهلل  إنَّ رجالً مـ ورسقلف، ويحبُّف اهلُل ورسقلُف. ب

ُف بذْكِرها، و ُدها يف كؾِّ ركعٍة، ويَتقلَّ يعقدها طؾك الصحابة أحبَّ ﴿ُقْؾ ُهَق اهلُل َأَحٌد﴾، فؽان يردِّ

ُك هبا وجداكف، قال لف : لساكف، وُيشجل هبا فماده،   . "حبُّؽ إيَّاها أْدَخَؾؽ الجـة "ويحرِّ

 

 



 

 

 
 
ة يْس   م 

 
 سْهلة

 
يعة  شر

ؿاحِة يف الشريعِة اإلسالمقِة ﴿صف َما َأكَزْلـَا َطَؾْقَؽ  * إنَّ مؿا ُيثؾُج صدر الؿسؾؿ ضاهرُة الُقْسِر والسَّ

َٓ ُيَؽؾُِّػ اهلُل  اْلُؼْرآَن لَِتْشَؼك﴾، َّٓ ُوْسَعَفا﴾، ﴿ َٓ ُيَؽؾُِّػ الّؾُف َكْػسًا إِ ُرَك لِْؾُقْسَرى﴾، ﴿ ﴿َوُكَقسِّ

ـْ َحَرٍج﴾، ﴿َوَيَضُع َطـُْفْؿ إِْصَرُهْؿ َوإَْغالََل 
ـِ مِ ي َّٓ َما آَتاَها﴾، ﴿َوَما َجَعَؾ َطَؾْقُؽْؿ فِل الدِّ َكْػسًا إِ

تِل َكاَكْت َطَؾْقِفْؿ﴾،  َٓ ُتَماِخْذَكا إِن كَِّسقـَا َأْو  * ﴿ َفنِنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسراً الَّ إِنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا﴾، ﴿َربَّـَا 

ؾْ  َٓ ُتَحؿِّ ـَ مِـ َقْبؾِـَا َربَّـَا َو ِذي َٓ َتْحِؿْؾ َطَؾْقـَا إِْصرًا َكَؿا َحَؿْؾَتُف َطَؾك الَّ َٓ َصاَقةَ َأْخَطْلَكا َربَّـَا َو َلـَا  ـَا َما 

َكا َفاكُصْرَكا طَ  َٓ ﴾. بِِف َواْطُػ َطـَّا َواْغِػْر َلـَا َواْرَحْؿـَا َأكَت َمْق ـَ تل  "َؾك اْلَؼْقِم اْلَؽافِِري ـْ ُأمَّ ُرفع ط

َّٓ غؾبف  "، "الخطُل والـسقاُن وما اسُتْؽِرُهقا طؾقِف  ـْ ُيشادَّ الديـ أحٌد إ يـ ُيْسٌر، ول ، "إنَّ الدِّ

ُدوا س" ْؿحِة ُبع" ،"وقاِرُبقا وأبِشُروا دِّ  ."َخْقُر ديـؽؿ أْيَسُره "، "ثُت بالحـقػقِّة السِّ

  إلذنوِب.. ولكْن إل تذنْب !  أشإر  
 ف 

ـْ أسرارها بعد التقبِة: قْصُؿ ضَ ذكر بعُض أهِؾ العؾِؿ: أنَّ الذكب كالخْتَؿ طؾك العَ  فر بد، وم

ُف وآكؽساُر والـدامة، ووققع الؼضاِء والؼدِر،  الُعْجِب، وكثرُة آستغػاِر والتقبُة واإلكابةُ  والتَّقجُّ

ِة ُمؼابؾِة الؼضاِء والؼدِر.والتَّسؾقُؿ بعبقد  الحسـك وصػاتِف الُعؾك مثِؾ:  يَّ
ِ
ُؼ أسؿاِء اهلل ومـفا: تحؼُّ

 الرحقِؿ والغػقِر والتَّّقاِب. 

 
 
ِب إلرزق

 
ل
ْ
 وإل تحِرْص  إط

، والسؿؽة يف الؿاِء، والطائَر يف الفقاِء،  سبحان الخالِؼ الرازِق، أططك الدودةَ  ـِ ق رزقفا يف الطَّ

ّؿاِء. والـؿؾَة يف الظَّؾؿاِء، وا ـُ الجقزيِّ لطقػًة مـ الؾَّطائلحقَّة بقـ الصخقِر الصَّ  ِػ: أنَّ حقَّةَذَكَر اب

َر،  طؿقاء كاكْت يف رأِس كخؾٍة، فؽان يلتقفا طصػقٌر بؾحٍؿ يف فِؿف، فنذا اقرتب مـفا َوْرَورَ  وصػَّ



 

 

َٓ َصائٍِر َيطِقُر بَِجـَاَحْقفِ ُس  ،فتػتُح فاها، فقضُع الؾحؿ فقفِ  ـْ سخرَّ هذا لفِذه ﴿ َو َّٓ ُأَمٌؿ  بحان م إِ

كاكْت مريُؿ طؾقفا السالُم يلتقفا رزُقفا يف الؿحراِب صباح مساء، فؼقؾ لفا: ﴿َيا َمْرَيُؿ َأْمَثاُلُؽؿ﴾. 

ٓ تحزْن فرزُقؽ َمـ َيَشاُء بَِغْقِر ِحَساٍب﴾. ـْ ِطـِد الّؾِف إنَّ الّؾَف َيْرُزُق َأكَّك َلِؽ َهـَذا َقاَلْت ُهَق مِ 

ُة أنَّ رازق القالدِ  ـُ َكْرُزُقُؽْؿ َوإِيَّاُهْؿ﴾. لتعؾؿ البشريَّ ـْ إْمالٍَق كَّْح ََٓدُكؿ مِّ َٓ َتْؼُتُؾقْا َأْو ، مضؿقٌن ﴿َو

َٓ َتْؼُتُؾقاْ هق الذي لؿ يؾْد ولْؿ يقلْد.  ـُ َكْرُزُقُفْؿ َوإِيَّاُكؿ﴾ إنَّ صاحب  ﴿َو َأْوَٓدُكْؿ َخْشَقَة إِْمالٍق كَّْح

ؾ بالرزِق، فِبؿ ـِ الؽربى جؾَّ يف طالُه قد تؽػَّ  الؼؾُؼ والزطقُؿ بذلؽ اهلُل ؟!  الخزائ
ِ
﴿َفاْبَتُغقا ِطـَد اهلل

ْزَق وَ  ِذي ُهَق ُيْطِعُؿـِلاْطُبُدوُه َواْشُؽُروا َلُف﴾. الرِّ ﴾.  ﴿َوالَّ ـِ  َوَيْسِؼق

 
 
ْمحة  س 

 
يعة  شر

ُح العبد الؿسؾؿ، ما يف الشريعِة مـ الثَّقاِب الجزيِؾ والعطاِء الضْخِؿ، يتجؾَّك ذلؽ يف  ا ُيػرِّ مؿَّ

ُره مـ الذكقِب. والحسـاِت الؿاحقِة، كالصالِة، والجؿعِة  راِت العْشِر، كالتقحقِد وما يؽػِّ الؿؽػِّ

، والصقِم، وكحق ذلؽ مـ إطؿاِل الصالحِة. وما إلك الجؿعِة، والعؿرِة إلك العؿرةِ  ، والحجِّ

ـْ ُمضاَطَػِة إطؿاِل الصالحِة، كالحسـِة بعشِر أمثالِفا إلك سبعؿائِة ِضعٍػ إلك أضعاٍف  هـاك م

رُة فال يصقُب  كثقرٍة. ومـفا التقبُة تُجبُّ ما قبؾفا مـ الذكقِب والخطايا. ومـفا الؿصائُب الؿؽػِّ

ـْ أ ـْ خطاياُه. ومـفا دطقاُت الؿسؾؿقـ لُف بظْفِر الغقِب. ومـفا ما الؿممـ م َر اهلُل بِف م ذًى إٓ كػَّ

ـَ  ؾقِف. ومـفا شػاطُة لف وقت الصالِة ط ُيصقُبف مـ الؽْرِب وقت الؿقِت. ومـفا شػاطُة الؿسؾؿق

وْا كِْعَؿَة الؾّ سقِّد الخؾِؼ  َٓ ُتْحُصقَها﴾، ، ورحؿُة أرحؿ الراحؿقـ تبارك وتعالك ﴿َوإِن َتُعدُّ ِف 

 ﴿َوَأْسَبَغ َطَؾْقُؽْؿ كَِعَؿُف َضاِهَرًة َوَباصِـًَة﴾. 

 



 

 

 
ً
 ؤياك وأربعا

ْدِر:   أربٌع ُتقرُث ضـَْؽ الؿعقشِة وَكَدَر الخاصِر وضقَِؼ الصَّ

ضا بِف.   وقدِره، وَطَدُم الرِّ
ِ
ُط مـ قضاِء اهلل  إولك: التَّسخُّ

ـْ ِطـِد َأْكُػِسُؽْؿ﴾،﴿َفبَِؿا َكَسَبْت َأْيِديُؽْؿ﴾. 
 الثاكقُة: القققُع يف الؿعاصل بال تقبٍة ﴿ُقْؾ ُهَق مِ

ـْ فضؾِف ﴿َأْم  الثالثُة: الحؼُد طؾك الـاِس، وُحبُّ آكتؼاِم مـفْؿ، وَحَسُدهؿ طؾك ما آتاُهُؿ اهلُل م

 ."ٓ راحة لحسقِد  "ـ َفْضؾِِف﴾، َيْحُسُدوَن الـَّاَس َطَؾك َما آَتاُهُؿ الّؾُف مِ 

ـْ َأْطَرَض َطـ ِذْكِري َفنِنَّ َلُف َمِعقَشًة َضـؽًا﴾.  ﴿َوَم
ِ
ـْ ذكِر اهلل  الرابعُة: اإلطراُض ط

ْن ؤىل ربِّك
 
 إسك

ـْ كتابِف طزَّ مـ  سؽقكِف إلك ربِّف سبحاكف وتعالك.راحُة العبِد يف  وقد َذَكَر اهلُل السؽقـَة يف مقاصـ م

ؽِقـََة َطَؾْقِفْؿ﴾، ﴿ُثؿَّ قائٍؾ،  ﴾، ﴿َفَلكَزَل السَّ ـَ فؼال: ﴿َأكَزَل اهلُل َسؽِقـََتُف َطَؾك َرُسقلِِف َوَطَؾك اْلُؿْممِـِق

ؽقـُة هل ثباُت الؼؾِب إلك  الّؾُف َسؽِقـََتُف َطَؾْقِف ﴾. َأَكزَل الّؾُف َسؽِقـََتُف َطَؾك َرُسقلِِف﴾، ﴿َفَلكَزَل  والسَّ

ّب، أو رسقُخ  الً طؾك الؼادِر. والسؽقـُة هدوُء  الرَّ ، أو ُسُؽقُن الخاصِر تقكُّ ـِ الجـان ثؼًة بالرحؿ

، َيْحَظَك هبا  ـِ لقاِطِج الـْػِس وسؽقُكفا، واستئـاُسفا وُرُكقُدها وطدُم تػؾُّتِفا، وهل حالٌة مـ إم

ؽِّ وا ـْ مزالِؼ الحْقرِة وآضطراِب، ومفاوي الشَّ ِط، وهل بحسب أهُؾ اإليؿاِن، ُتـؼُذُهْؿ م لتَّسخُّ

صؾَّك اهلُل َطؾقِف وٓيِة العبِد لربِّف، وذْكِره وُشؽِره لؿقُٓه، واستؼامتِف طؾك أمرِه، واتِّباِع رسقلِِف 

ؽِف هبْديِف، وحبِّف لخالِؼِف، وثؼتِف يف مالِؽ أمرِه، واإلطراِض طؿَّ سقاُه، وهْجر ما وسؾَّؿ ، وتؿسُّ

ْكَقا إبُد إٓ  يدطق إٓ اهلل، وٓ يعطداُه، ٓ ـَ آَمـُقْا بِاْلَؼْقِل الثَّابِِت فِل اْلَحَقاِة الدُّ ِذي ياُه ﴿ُيَثبُِّت الّؾُف الَّ

 َوفِل أِخَرِة ﴾.



 

 

 ائِب مْن فوإئِد إلمص  

ـِ استخرج الدطاء بالبالِء. ومـفا: َكْسُر ُج مؽـقِن طبقديِة الدطاِء، قال أحُدهؿ: ُس ااستخر بحان م

كَساَن َلَقطْ  :جؿاِح الـػِس وغقِّفا آُه اْسَتْغـَك﴾. * َغكٕنَّ اهلل يؼقل: ﴿َكالَّ إِنَّ اإْلِ ومـفا: ططُػ  َأن رَّ

ـِ ابُتؾل. الـاِس وحبُّفؿ ودطاُؤهؿ لؾؿصاِب، فننَّ الـاس يتضامـقن ويتعا ـْ ُأصقب وم صػقن مع م

ـْ تؾؽ الؿصقبِة، فومـفا: صْرُف  رب مـفا، ثؿَّ هل أكؿـ هل هنا صغقرٌة بالـسبِة لنما هق أطظُؿ م

 ومثقبٌة. فنذا َطؾَِؿ العبُد أنَّ هذه ثؿاُر الؿصقبِة أَ 
ِ
ارٌة لؾذكقِب والخطايا، وأجٌر طـد اهلل هبا  َس كِ كػَّ

ابُِروَن َأْجَرُهؿ بَِغْقِر ِحَساٍب﴾.  وارتاح، ولؿ يـزطْج وَيْؼـْط ﴿إِكََّؿا ُيَقفَّك الصَّ

 لكالِم هللاِ 
ْ
ِصت

ْ
 أن

ئ أطَص  ـْ  ابؽ باإلكصاِت هدِّ ، تسؿُعفا م
ِ
ـْ كتاِب اهلل إلك كتاِب ربِّؽ، تالوًة ُمؿتعًة حسـًة ممثِّرًة م

، وُتضػل طؾك كػِسؽ السؽقـة،   طزَّ وجؾَّ
ِ
ـِ الصقِت، تصُؾؽ طؾك رضقاِن اهلل ٍد َحَس قارٍئ مجقِّ

ـْ  صؾَّك اهلُل َطؾقِف وسؾَّؿ كانك قؾبِؽ يؼقـًا وبردًا وسالمًا. وطؾ غقِرِه،  يحبُّ أْن يسؿع الؼرآن م

ـْ ِس  صؾَّك اهلُل َطؾقِف وسؾَّؿ وكان ُر إذا سؿع الؼرآن م ـْ أصحابِف أْن يؼرؤوا يتلثَّ قاُه، وكان يطُؾُب م

أْن يؽقن لؽ دقائُؼ،  ،خشُع ويرتاُح. إنَّ لؽ فقِف أسقةٌ طؾقِف، وقد ُأكزل طؾقِف الؼرآُن، فقستلكُس  وي

هق سّجالً، لتستؿع إلك الؼارِئ الذي يعجُبؽ، وأو وقٌت مـ الققِم أو الؾقِؾ، تػتُح فقِف الؿذياع أو مُ 

 .  طزَّ وجؾَّ
ِ
ة الحقاِة وبؾبؾة الـاِس، وتشقيش أخريـ، كػقٌؾ بنزطاِجؽ، يتؾق كالم اهلل إنَّ ضجَّ

َّٓ يف كتاِب ربِّؽ ويف ذكِر مقٓك:  وهدِّ ُققاك، وبتشتقِت خاصِرك. ولقس لؽ سؽقـةٌ  وٓ صؿلكقـٌة، إ

َٓ بِِذْكِر ا ُـّ ُقُؾقُبُفؿ بِِذْكِر الّؾِف َأ
ـَ آَمـُقْا َوَتْطَؿئِ ِذي ُـّ اْلُؼُؾقُب﴾. ﴿الَّ

صؾَّك اهلُل َطؾقِف يلمُر لّؾِف َتْطَؿئِ

ـْ سقرِة الـساِء، فقبؽل  وسؾَّؿ حتك تـفؿر دمقُطف  ِف وسؾَّؿصؾَّك اهلُل َطؾقابـ مسعقٍد، فقؼرأ طؾقف م

ه، ويؼقُل: ، وهق يؼرُأ يف الؿسجِد، فُقـصُت . "حْسُبؽ أن " طؾك خدِّ ويؿرُّ بلبل مقسك إشعريِّ



 

 

، قال أبق مقسك: لق أطؾُؿ يا "ـل البارحة وأكا أستؿُع لؼراءتِؽلق رأيت"لُف، فقؼقُل لف يف الصباِح: 

إنَّ التشقيش الذي يعقُشف اإلكساُن يف إربِع حبقرًا. ُع لل، لحبَّْرُتُف لؽ ترسقل اهلل أكؽ تستؿ

والعشريـ ساطًة كػقٌؾ أْن ُيػِؼده وطقُف، وأن ُيؼؾؼف، وأن ُيصقبف باإلحباِط، فنذا َرَجَع وأكصت 

ـْ قارٍئ خاشٍع، ثاب إلقف ُرشُده، وطادْت إلقف كػسُف،  ـٍ م وَسَؿَع وتدبَّر كالم الؿقلك، بصقٍت حس

ْت بالبؾُف، و  سؽـْت لقاِطُجف.وقرَّ

﴾
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ِ
ؼْت فقف هذِه الؽؾؿُة، فؽان سفؾ  صؾَّك اهلُل َطؾقِف وسؾَّؿَكَزَل هذا الؽالُم طؾك رسقِل اهلل فتحؼَّ

رًا يف أمقِرِه، قريبًا مـ   العاصػِة، مقسَّ
َّ

الخاصِر، مـشرح الصدِر، متػائالً، جقَّاَش الػماِد، حل

، مللقفًا  هقبٍة، متبسؿًا يف وقاٍر، متحببًايف طظؿٍة، داكقًا مـ الـاِس يف  الؼؾقِب، بسقطًا يف سؿقٍّ

طابِة، وَيَبشُّ  لؾحاضر والبادي، جؿَّ الُخُؾِؼ، صْؾَؼ الُؿحقَّا، مشرق الطْؾعِة، غزير الحقاِء، يفشُّ لؾدُّ

باكقَِّة، ٓ يعرتيف القلُس، وٓ يعرُف اإلحباط، وٓ  ُٓ بالِفباِت الرَّ ، جِذ
ِ
لؾؼاِدم، مسرورًا بعطاِء اهلل

ق، يخؾُد إلك التَّْخِذيِؾ، وٓ ي ؼ والتَّشدُّ ، ويؽرُه التَّعؿُّ ـُ عرتُف بالؼـقِط، وُيعجُبف الػلُل الحس

ٍة، وُأسقُة أجقاٍل،  :والتَّػْقُفؼ والتَّؽؾُّػ والتَّـطُّع ٕكُف صاحُب رسالٍة، وحامُؾ مبدأ، وقدوُة ُأمَّ

طايا، ومشِرُق ومعؾُِّؿ شعقٍب، وربُّ أسرٍة، ورُجُؾ مجتؿٍع، وكـْز ُمُثٍؾ، وَمْجَؿُع فضائؾ، وبحُر ط

تِل َكاَكْت إكف باختصاٍر: مقسٌر لؾُقسرى كقٍر. ، وإكف بنيجاٍز ﴿َوَيَضُع َطـُْفْؿ إِْصَرُهْؿ َوإَْغالََل الَّ

رًا َوَكِذيراً  ـَ ﴾ وكػك !! ﴿َشاِهدًا َوُمَبشِّ ْؾَعاَلِؿق َوَداِطقًا إَِلك  * َطَؾْقِفْؿ﴾ أو بعبارٍة أخرى:  ﴿َرْحَؿًة لِّ

 بِنِْذكِ 
ِ
ـِقرًا﴾.اهلل  ِف َوِسَراجًا مُّ

 



 

 

 ؟! 
 
 فما ه  إلسعادة

ْ
 ؤذن

ـْ يف الدكقا كلكؽ غريٌب أو طا" ـِ  ."فطقبك لؾغرباءِ "، "بُر سبقؾك لقِس السعادُة قصر طبِدالؿؾؽ ب

اِص، وٓ كـقز قارون، وٓ يف كتاِب  ـِ الجصَّ مروان، وٓ جققش هاروِن الرشقِد وٓ ُدور اب

ـِ سقـا، وٓ يف  ـِ الزهراِء. ديقاِن الؿتـبل، وٓ يف حدائالشػاِء ٓب السعادُة طـد ِؼ قرصبة، أو بساتق

ِة ذاِت القِد، وشظِػ الؿعقشِة، وز ـِ الؿقارِد، وُشحِّ الـَّػؼِة.  ةِ هادالصحابِة مع قؾَّ السعادُة طـد اب

ـِ البصريِّ يف ِصْدقِِف، ومع  ِفف، وطـد البخاري يف صحقِحِف، وطـد الحس  يف الؿسقِب يف تللُّ
ِّ

الشافعل

َٓ ُيِصقُبُفْؿ  استـباصاتِف، ومالٍؽ يف ُمراقبتِف، وأحؿد يف ورِطِف، وثابٍت البـاينِّ يف طبادتِف ﴿َذلَِؽ بَِلكَُّفْؿ 

ـْ طَ 
َٓ َيـَاُلقَن مِ اَر َو َٓ َيَطُموَن َمْقصِئًا َيِغقُظ اْلُؽػَّ َٓ َمْخَؿَصٌة فِل َسبِقِؾ الّؾِف َو َٓ َكَصٌب َو وٍّ دُ َضَؿٌل َو

َّٓ ُكتِ  لقسِت السعادُة شقؽًا ُيصرُف، وٓ دابًة ُتشرتَى، وٓ وردًة  َب َلُفؿ بِِف َطَؿٌؾ َصالٌِح﴾.كَّْقالً إِ

السعادُة سؾقُة خاصٍر بحؼٍّ يحِؿُؾف، واكشراُح صدٍر لؿبدأ ّزًا ُيـشُر. ّرًا ُيؽاُل، وٓ بَ ُتَشّؿ، وٓ بُ 

ِور، وكْثرِة إشقاِء،  كـّاف. يعقُشف، وراحُة قؾٍب لخقٍر يْؽتـِػُ  ِع يف الدُّ ُـّ أكـا إذا أكْثركا مـ التقسٌّ كُظ

، فنذا هل سبُب  باِت والؿشتفقاِت، أكـا كسعُد وكػرُح وكؿرُح وُكسرُّ الِت والؿرغِّ وجْؿِع الؿسفِّ

َٓ َتُؿدَّ  :الفؿِّ والَؽَدِر والتـغقصِ  ِه وكْدِحِف ﴿َو ف وضريبِة كدِّ ف وغؿِّ نَّ َطْقـَْقَؽ إَِلك ٕنَّ كؾَّ شلٍء هبؿِّ

كَقا لِـَْػتِـَُفْؿ فِقِف﴾. إنَّ أكرب ُمصؾٍِح يف العالِؿ رس ـُْفْؿ َزْهَرَة اْلَحَقاِة الدُّ قُل الفدى َما َمتَّْعـَا بِِف َأْزَواجًا مِّ

ى مـ الجقِع، ٓ يجُد دْقَؾ التؿِر يسدُّ جقطف، صؾَّك اهلُل َطؾقِف وسؾَّؿمحؿٌد  ومع ، طاش فؼقرًا، يتؾقَّ

ذلؽ طاش يف كعقٍؿ ٓ يعؾُؿف إٓ اهلُل، ويف اكشراٍح وارتقاٍح، واكبساٍط واغتباٍط، ويف هدوٍء وسؽقـٍة 

ِذي َأكَؼَض َضْفَرَك﴾، ﴿َوَكاَن َفْضُؾ الّؾِف َطَؾْقَؽ َطظِقؿًا﴾، ﴿الّؾُف َأْطَؾؿُ  * ﴿َوَوَضْعـَا َطـَؽ ِوْزَركَ   الَّ

ـُ الُخُؾِؼ، واإلثؿ ما َح  "ِث الصحقِح: يف الحدي َحْقُث َيْجَعُؾ ِرَساَلَتُف﴾. ك درِ يف َص  اكَ البِرُّ ُحْس

 .إنَّ الربَّ راحٌة لؾضؿقِر، وسؽقٌن لؾـػسِ  ."اُس ؾقف الـَّ ع طَ ؾِ طَّ أن يَ  رْهَت وكَ 



 

 

ب   ي 
 
 إلكِلم  إلط

 
 ؤليِه يصعد

قِّباِت، التل طكان لؾصحابِة كـقٌز مـ الؽؾؿاِت ا وكؾُّ  صػقُة الخْؾِؼ.ؿفؿ إياها ؾَّ لؿباركاِت الطَّ

ـْ طظؿتِفْؿ معرفُتفؿ بؼ
 قؿِة إشقاِء ومؼاديِر إمقِر.كؾؿٍة طـد أحِدهؿ خقٌر مـ الدكقا وما فقفا، ومِ

قْؾ: ربِّ إين ضؾؿُت كػسل "لف: أْن ُيعؾِّؿف دطاًء، فؼال  صؾَّك اهلُل َطؾقِف وسؾَّؿ أبق بؽٍر يسلُل الرسقل

ـْ طـِدك وارحؿإؾؿًا كثقرًا، وٓ يغػُر الذكقب ضُ  ـل، إكؽ أكت الغػقُر ٓ أكت، فاغػْر لل مغػرًة م

:  ."اسلِل اهلل العػق والعافقة" ويؼقُل  لؾعباِس:. "الرحقؿُ 
ٍّ

الؾَّفؿَّ اهدكِل  قْؾ:"ويؼقُل لعؾل

ْدين ـِ حصق. "وسدِّ : ويؼقُل لعبقِد ب ويؼقُل . "ل ُرشدي، وقِـِل شرَّ كػْسلقْؾ: الؾفؿَّ ألفْؿـِ "ـٍ

ادِ  ، طؾك الرشِد، وُشؽَر كعؿتَِؽ  ، والعزيؿةَ يف إمرِ  قْؾ: الؾفؿَّ إين أساُلؽ الثباَت  "بـ أوٍس:  لشدَّ

ـَ طبادتَِؽ  ـْ َخْقِر ما تْعؾُؿ، وأطقُذ بؽ وُحْس
، وأسلُلؽ قؾبًا سؾقؿًا، ولساكًا صادقًا، وأسلُلؽ مِ

ـْ شرِّ ما تعؾُؿ، وأستغػُرك لؿا تعؾ قْؾ: الؾفؿَّ أطـل "ويؼقُل لؿعاٍذ:  ."ُؿ، إكؽ أكت طالَُّم الغققِب م

ـِ طبادتِؽطؾك ذك تحبُّ الَعْػَق،  ققلل: الؾفؿ إكؽ طُػقٌّ "ويؼقُل لعائشة:  ."ِرك وُشْؽِرك وُحْس

 طزَّ وجؾَّ ورحؿتِِف يف أخرِة، والـَّجاِة  ."فاْطُػ طـِّل
ِ
إنَّ الجامَع لفذِه إدطقِة: سماُل رضقاِن اهلل

ـْ غضبِف، وألقِؿ  وإَن الّرابط بقـفا: َصَؾُب ما  طؼابِف، والعقِن طؾك طبادتِف سبحاكف وتعالك وشؽِره.م

، واإلطراُض طؿَّ يف الدكقا. إكُف لقس فقفا صؾُب أمقاِل الدكقا الػاكقِة، وأطراِضفا الزائؾِة، أو 
ِ
طـد اهلل

 زخِرففا الرخقِص.

 
 
 إكتساب  إلفضائل أ
 
 اليل  عىل هاِم إلحياِة إلسعيدةِ ك

 يؽسب السعادة وإمـ والراحة، أن ُيبادر إلك الػضائؾ، وأْن ُيسارع إلك مطؾق
ْ

ٌب مـ العبِد لؽل

 احرْص طؾ"الحؿقدِة وإفعاِل الجؿقؾِة  الصػاِت 
ِ
ـْ باهلل أحُد الصحابِة . "ك ما يـػُعؽ واستِع

أِطـِّل طؾك كػِسؽ بؽْثرِة السجقِد، "مرافَؼَتُف يف الجـِة فقؼقل:  صؾَّك اهلُل َطؾقِف وسؾَّؿيسلُل الرسقل 



 

 

 
ِ
َّٓ َرَفَعؽ هبا درجة فنكَّؽ ٓ تسُجُد هلل ـْ باٍب "سجدًة، إ جامٍع مـ الخقِر، فقؼقُل  . وأخُر يسلُل ط

 "لف: 
ِ
َـّ ". وثالٌث يسلُل فقؼقُل لف: "ٓ يزاُل لساُكؽ رصبُا مـ ذكر اهلل َـّ أحدًا، وٓ تضِرب ٓ تُسبَّ

ٌد سبَّؽ بؿا يعؾُؿ فقؽ فال تُسبَّـَّف بؿا تعؾُؿ فقف، وٓ تحِؼرنَّ مـ الؿعروِف بقِدك أحدًا، وإْن أح

بادِروا "يؼتضل الؿباَدَرَة والُؿسارطة: إنَّ إمر . "ـْ َدْلِقك يف إكاِء الؿستؼلشقئًا، ولق أْن ُتْػِرغ م

بُِّؽْؿ َوَجـٍَّة﴾، ﴿إِكَُّفْؿ  ، ﴿َوَساِرُطقْا إَِلك َمْغِػَرةٍ "غتـِْؿ خؿسًا قبؾ خؿسٍ ا"، "بإطؿاِل فتـًا ـ رَّ مِّ

ابُِؼقَن﴾.َكاُكقا ُيَساِرُطقَن فِل اْلَخْقَراِت﴾، ﴿ ابُِؼقَن السَّ  َقَتـَاَفِس اْلُؿَتـَافُِسقَن﴾.﴿َوفِل َذلَِؽ َفؾْ  َوالسَّ

ـُ الخطاِب بعد أْن ُصِعـ وث طؿرُ  ، اْرَفْع يا ابـ أخل "جَّ دُمف، يرى شاّبًا يجرُّ إزاره، فؼال لف طؿُر: ب

. وهذا أمٌر بالؿعروِف يف سؽراِت الؿقِت ﴿لَِؿـ َشاء "فنكُف أتؼك لربِّؽ، وأْكؼك لثقبؽإزارك، 

َر﴾. مِـُؽْؿ َأن َم َأْو َيَتَلخَّ طِة، وَهْجِر  َيَتَؼدَّ إنَّ السعادة ٓ تحصُؾ بالـقِم الطقيِؾ، والخؾقِد إلك الدَّ

﴾. َه الّؾُف اكبَِعاَثُفْؿ َفَثبََّطُفْؿ َوقِقَؾ اْقُعُدواْ الؿعالل، واصِّراِح الػضائِؾ. ﴿َوَلـؽِـ َكرِ  ـَ إنَّ  َمَع اْلَؼاِطِدي

ْق َكاُكقْا ِطـَدَكا ﴾، ﴿لَّ َٓ َتـِػُروْا فِل اْلَحرِّ كقَِّة والـػقِس الفابطِة يؼقُل: ﴿ َما  مـطؼ أصحاِب الفؿِؿ الدَّ

ـْ فِعِؾ الخقِر: ﴿َما َلُؽْؿ إَِذا قِقَؾ َلُؽُؿ فل العبُد بالقحل طـ التَّ وقد كُ  َماُتقْا َوَما ُقتُِؾقْا﴾. لخِر ط

﴾، ﴿َوَلـؽِـَُّف َأْخَؾَد إِ  َـّ َئ ُقَبطِّ اَقْؾُتْؿ إَِلك إَْرِض﴾، ﴿َوإِنَّ مِـُؽْؿ َلَؿـ لَّ َلك اكِػُروْا فِل َسبِقِؾ الّؾِف اثَّ

ْكَقا َطَؾك إَْرِض﴾، ﴿َأَطَجْزُت َأْن َأُكقَن مِْثَؾ َهـَذا اْلُغَراِب﴾، ﴿َذلَِؽ  بَِلكَُّفُؿ اْسَتَحبُّقْا اْلَحَقاَة اْلدُّ

َٓ َتـَاَزُطقْا َفَتْػَشُؾقْا﴾، ﴿َوإَِذا َقاُمقْا إَِلك ا الَِة َقاُمقْا ُكَساَلك﴾، أِخَرِة﴾، ﴿َو لؾَّفؿَّ إين أطقُذ ا"لصَّ

ـْ أتْ "، "بؽ مـ الؽسؾِ  ـْ دان كْػسف وطِؿؾ لؿا بعد الؿقِت، والعاجُز م قاها، َبَع َكْػَسف هوالؽُقُس م

 إماين
ِ
 . "وتؿـَّك طؾك اهلل

 

 



 

 

نيا
ُّ
 إلد

 
 حقيقة

 العظقِؿ، وإنَّ تؼدير إشقاِء يف ِذْكِرِه الحؽقؿ، ففق يُ 
ِ
ُر الشلء إنَّ مقزان السعادِة يف كتاِب اهلل ؼرِّ

َٓ َأن َيُؽقَن الـَّاُس  كقا وأخرِة ﴿َوَلْق ًة َواِحَدًة َلَجَعْؾـَا لَِؿـ وققؿتُف ومردوَدُه طؾك العبِد يف الدُّ ُأمَّ

ٍة َوَمَعاِرَج َطَؾْقَفا َيْظَفُرونَ  ـ َفضَّ ـِ لُِبُققتِِفْؿ ُسُؼػًا مِّ ْحَؿ َولُِبُققتِِفْؿ َأْبَقابًا َوُسُررًا َطَؾْقَفا  * َيْؽُػُر بِالرَّ

كْ  * َيتَّؽُِمونَ  ا َمَتاُع اْلَحَقاِة الدُّ ِخَرةُ َوُزْخُرفًا َوإِن ُكؾُّ َذلَِؽ َلؿَّ ْٔ ﴾. َقا َوا ـَ هذِه هل  ِطـَد َربَِّؽ لِْؾُؿتَِّؼق

ُتفا ومـاصُبفا.حؼقؼُة الحقاِة، وقصقُرها وُدوُره ـْ تػاهتِفا أْن تعطل الؽافر  ا، وذهُبفا وفضَّ إنَّ م

ـُ لقب   ّقـ لؾـاِس ققؿة الحقاٍة الدكقا.جؿؾًة واحدًة، وأن ُيْحَرَمَفا الؿمم
َّ

إنَّ طتبة بـ غزوان الصحابل

 
ِ
صؾَّك اهلُل َطؾقِف الشفقر يستغرُب وهق يخطُب الـاس الجؿعة: كقػ يؽقُن يف حالٍة مع رسقِل اهلل

، يف أْرضك ساطاِت طؿِرِه، وسؾَّؿ
ِ
، مع سقِِّد الَخْؾِؼ يلكُؾ معُف َوَرَق الشجِر مجاهدًا يف سبقِؾ اهلل

 ، فقؽقُن أمقرًا طؾك
ِ
ـْ رسقِل اهلل إقؾقٍؿ، وحاكؿًا طؾك مؼاصعٍة، إنَّ  وأحؾك أيامِِف، ثؿَّ يتخؾَُّػ ط

ـُ أبل وقَّاٍص  حقاٌة رخقصٌة حّؼًا. صؾَّك اهلُل َطؾقِف وسؾَّؿالحقاة التل ُتؼبُؾ بعد وفاِة الرسقِل  سعُد ب

ؾ معف ، وقْد أكَ صؾَّك اهلُل َطؾقِف وسؾَّؿيصقُبُف الذهقُل وهق يتقلَّك إمرة الؽقفِة بعَد وفاِة الرسقِل 

دًا مقِّتًا، يشقيِف ثؿَّ يسحُؼف، ثؿ يحتسقِف طؾك الؿاِء، فؿا لفذِه الحقاِة وما الشجر، ويلكُؾ جؾ

 ﴿َوَلْمِخَرةُ  ، وتليت بعد ذهابفِ صؾَّك اهلُل َطؾقِف وسؾَّؿلؼصقِرها وُدوِرها، ُتؼبُؾ بعد إدباِر الرسقِل 

ُوَلك﴾. ْٕ ـَ ا
َؽ مِ ، إهنا  َخْقٌر لَّ تػاهُة الدكقا َفَحْسُب ﴿َأَيْحَسُبقَن إذْن يف إمر شلٌء، ويف الؿسللِة سرٌّ

ـَ  اٍل َوَبـِق ُهؿ بِِف مِـ مَّ َّٓ َيْشُعُروَن﴾، ُكَساِرُع َلُفْؿ فِل اْلَخقْ  * َأكََّؿا ُكِؿدُّ  "َراِت َبؾ 
ِ
ما الػؼر أخشك  واهلل

  الؿَّ . "طؾقؽؿْ 
ِ
طؾك حصقٍر ْشَربِة، ورآه وهق يف الؿَ  صؾَّك اهلُل َطؾقِف وسؾَّؿدخؾ ُطؿر طؾك رسقِل اهلل

ٌر، أْن يؽقن رسقُل اهلل عّؾٌؼ، دمعْت طقـا ُطَؿَر. قٌر مُ عأثَّر يف جـبِف، وما يف بقتِف إٓ َش  إنَّ الؿققػ ممثِّ

ُسقِل َيْلُكُؾ  صؾَّك اهلُل َطؾقِف وسؾَّؿ قدوُة الـاِس وإماُم الجؿقع، يف هذِه الحالِة ﴿َوَقاُلقا َماِل َهَذا الرَّ



 

 

َعا َْسَقاِق﴾. َم َوَيْؿِشل فِلالطَّ ْٕ  يا تعؾؿُ  فقؿا وققصر كسرى: - طـف اهللُ  رضل –ثؿَّ يؼقُل لف ُطَؿُر  ا

  رسقل
ِ
لـا أخرُة ولفؿ  ؽقنَ رضك أن تطاب، أما تَ يا بـ الخَ  أيف شؽٍّ أكَت  ":  اهلل رسقُل  قال!  اهلل

ـْ يسخُط، ولقطُؾِب . "كقا الدُّ  ـْ يرضك، وْلَقسخْط م إهنا معادلٌة واضحٌة، وقسؿٌة طادلٌة، فْؾَقْرَض َم

رهِؿ والديـاِر والؼصِر والسقارِة ويعؿْؾ لفا وحدها،  ـْ أرادها يف الدِّ ـْ يجدها والذي السعادة م فؾ

ْكَقا َوِزيـََتَفا ُكَقفِّ  ٓ إلف إٓ هق. َٓ ُيْبَخُسقنَ  ﴿َمـ َكاَن ُيِريُد اْلَحَقاَة الدُّ  إَِلْقِفْؿ َأْطَؿاَلُفْؿ فِقَفا َوُهْؿ فِقَفا 

ا َكاُكقْا َيْعؿَ  * َّٓ الـَّاُر َوَحبَِط َما َصـَُعقْا فِقَفا َوَباصٌِؾ مَّ ـَ َلْقَس َلُفْؿ فِل أِخَرِة إِ ِذي  ُؾقَن﴾.ُأْوَلـئَِؽ الَّ

 و  
ْ
 ق
 
 ف
 
 ــة

ـَ آَمـُ  ِذي ـِ الَّ هذا إخباٌر ووطٌد »طـفُؿ شرور الدكقا وأخرة. قا﴾. إي: يدفُع ﴿إِنَّ اهلَل ُيَدافُِع َط

 لؾذيـ آمـقا، أكف يدفُع طـفْؿ كؾَّ مؽروٍه، ويدفُع طـفؿ 
ِ
 شرٍّ  كؾَّ  – إيؿاكِفؿ بسبِب  –وبشارٌة مـ اهلل

ـْ   طـفؿْ  ويحؿُؾ ، أطؿالِفؿ وسقئاِت ، أكػِسفؿ وشرورِ ، الشقطانِ  وسقسةِ  وشرورِ ، الؽػارِ  شرورِ  م

ـٍ  كؾُّ ، التخػقِػ  غاية طـفؿْ  فُقخػِّػ، يتحؿؾقكف ٓ ما الؿؽارهِ  كزولِ  طـد ـْ  لف ممم  الؿدافعةِ  هذه م

ـْ ثؿراِت اإليؿاِن أكف ُيسؾَّ  «.ستؽثِرٌ ومُ  فُؿستؼؾٌّ ، إيؿاكِف بحسب والػضقؾةِ  ك العبُد بف طـد م

 
ِ
ن طؾقف الشدائُد والـَّقائُب ﴿َوَمـ ُيْممِـ بِاهلل َيْفِد َقْؾَبُف﴾ وهق العبُد الذي تصقُبف الؿصائِب، وُتفقَّ

ـْ لُقصقبف،  ـْ لُقخطئف، وما أخطلُه لؿ يُؽ ، وأنَّ ما أصابف لؿ يُؽ
ِ
ـْ طـِد اهلل الؿصقبُة، فقعؾُؿ أهنا م

ـْ طـدِ  ،  فقرضك وُيَسؾُِّؿ لألقداِر الؿملِؿة، وهتقُن طؾقف الؿصائُب الؿزطجُة، لصدوِرها م
ِ
اهلل

 «.وإليصالِفا إلك ثقابِفِ 

 

 



 

 

 قِ 
 
 قولإلع   رإءة

ُؾ يف طؼقِل إذكقاِء وأهِؾ الِػطـِة، فنكَّفا متعٌة يَ  ا يشرح الخاصر ويُسرُّ الـَّْػس، الؼراءُة والتلمُّ سؾق مؿَّ

الؿقـ، قرُة العَ هبا الُؿطالِع لتؾؽ اإلشراقاِت البديعِة مـ أولئؽ الػطـاِء. وسقُِّد العارفقـ وِخ 

ٌق وسؾَّؿصؾَّك اهلُل َطؾقِف  رسقُلـا ٌد بالقْحل، مصدَّ ، وٓ ُيؼاُس طؾقِف بؼّقُة الـاِس، ٕكُف مميَّ

 بالؿعجزاِت، مبعقٌث بأياِت البقِّـاِت، وهذا فقق ذكاِء إذكقاء ولُؿقع إدباِء. 

وإ
 
ـن  فـتـبـي 

ْأي، إذا هَ العاقُؾ ثابُت الؼَ  شؽؾِت الؿسائُؾ، فال يلُخُذ جؿْت طؾقِف إخباُر، وأَ دِم، سديُد الرَّ

ُص ما يسؿُع، ويؼؾُِّب الـظر، وُيحادُث الػؽر، وُيشاِوُر  ؾ الُحؽؿ، وإكؿا ُيؿحِّ بالبقاِدر، وٓ يتعجَّ

ـْ أْن  ْأي الخؿقر، خقٌر مـ الرأي الػطقِر. وقالقا: ٕن ُتخطئ يف العػِق، خقٌر م العؼالء، فننَّ الرَّ

﴾. تخطئ يف العؼقبِة ﴿ َفُتْصبُِحقا طَ  ـَ  َؾك َما َفَعْؾُتْؿ َكاِدمِق

 و  
ْ
 ق
 
 ف
 
 ــة

ُؽقُن إلقف، والطؿلكقـُة إلقف، وإفراُده بالُحبِّ »  تعالك، ومعرُفتف، ودواُم ِذْكِره، والسُّ
ِ
محبَُّة اهلل

ُؾ، والؿعامؾُة، بحقُث يؽقن هق َوْحَدُه الؿستقلل طؾك هؿقِم العبِد  والخقِف والرجاِء والتَّقكُّ

ـِ  وطزماتِف وإرادتِف. ة طق الُؿِحبقـ، وحقاُة  هق جـَُّة الدكقا، والـعقُؿ الذي ٓ ُيشبِفُف كعقٌؿ، وهق ُقرَّ

 وحدُه والؾَّفُج بِذكِرِه والؼـاطُة: أسباٌب لزواِل الفؿقِم والغؿقِم، » «.العارفقـ 
ِ
تعؾُُّؼ الؼؾِب باهلل

، فال أْضقُؼ  دِّ دُّ بالضِّ قِّبة. والضِّ ـْ تعؾَّؼ قؾُبف  واكشراُح الصدِر والحقاُة الطَّ صدرًا، وأْكَثُر هّؿًا، مؿَّ

، ولؿ يْؼـَْع بؿا آتاُه 
ِ
، وكسل ِذْكر اهلل

ِ
 «.اهلُل، والتَّجِربُة أكربُ شاهدٍ بغقِر اهلل

 



 

 

 
 
  أنت
 
 ت
 
 ئر  ع أرحِم إلرإحمِ عامل  م  ت

لػت َكَظَرك هذا الحديُث، فؼد لػت كظري أيضًا، وهق ما رواه أحؿد وأبق يعؾك والبزاُر  إنْ 

طَ  صؾَّك اهلُل َطؾقِف وسؾَّؿطرباينُّ، أنَّ شقخًا كبقرًا أتك الـبل وال  وهق ُمدَّ
َّ

ٌؿ طؾك طصا، فؼال: يا كبل

، إنَّ لل غَ 
ِ
تشفُد أْن ٓ إلف  ": صؾَّك اهلُل َطؾقِف وسؾَّؿل ؟ فؼال الـبل ػُر لِ ، ففؾ ُيغْ جراٍت دراٍت وفَ اهلل

. قال: قال: كعْؿ  "؟ٓ اهلُل وأنَّ محؿدًا رسقل اهللإ
ِ
فنن اهلل قد غػر لؽ غدراتِؽ "يا رسقل اهلل

عُة رحؿِة أففُؿ مـ الحديث مسائؾ: مـفا ِس ؼقل: اهلُل أكربُ، اهلُل أكربُ. . فاكطؾؼ وهق ي"وفجراتِؽ

أرحِؿ الراحؿقـ، وأنَّ اإلسالم يفدُم ما قبؾف، وأن التقبة تجبُّ ما قبؾفا، وأن جبال الذكقب يف 

ِـّ بؿقٓك، والرجاُء يف كرمِف العؿقِؿ،  غػراِن طالّم الغققب ٓ ـُ الظَّ شلٌء، وأكف يجُب طؾقؽ ُحْس

 ورحؿتِف القاسعِة. 

 
 
ــة
 
ف
ْ
ق  و 

ـِ ثابٍت    رسقل سؿعُت : قال – طـف اهللُ  رضل –طـ زيِد ب
ِ
ـْ "يؼقُل:   صؾَّك اهلُل َطؾقِف وسؾَّؿ اهلل م

ـَ الدكقا إٓ ما ُكتب لف.  ق اهلُل طؾقِف أمرُه، وجعؾ فؼرُه بقـ طقـْقف، ولؿ يلتِِف م ُة، فرَّ كاكِت الدكقا هؿَّ

ـْ كاكِت أخرُة كِقَّتُف، جؿع اهلُل لف أمرُه، وجعؾ غـاُه يف قؾبِِف، وأتْتف الدكقا وهل راغؿةٌ  ـْ "وم . وط

ـْ جعؾ "يؼقُل:  صؾَّك اهلُل َطؾقِف وسؾَّؿ كبقَّؽؿ سؿعُت : قال – ـفط اهللُ  رضل –طبِداهلل بـ مسعقٍد  م

كقا، لؿ  ـْ تشعبَّْت بف الُفُؿقُم يف أحقاِل الدُّ الفؿقم هؿًا واحدًا، وهؿَّ آخرتف، َكَػاُه اهلُل هؿَّ دكقاه، وم

 ."هلُل يف أيِّ َأْوِديتِفا َهَؾَؽ ُيباِل ا

 

 



 

 

 
 
ِلقته

 
 كذإ خ

ٌر لؿا ُخؾِؼ لفكؾٌّ ": يف الحديث ػاِت والؼدراِت "ُمَقسَّ . فؾؿاذا ُتْعسُػ الؿقاهُب وُيْؾقى طـُؼ الصِّ

ريُد أْن َلقَّا ؟! إن اهلل إذا أراد شقئًا هقَّل أسبابف، وما هـاك أْتَعُس كْػسًا وأْكؽُد خاصرًا مـ الذي يُ 

 إريُب هق الذي يَ 
ُّ

الػراغ الذي ُوضع لف، إن كان يف  ػسُف، ويسدُّ ُس كَ رُ دْ يؽقن َغْقَر َكْػِسف، والذكل

اقِة، وإْن كان يف الحراسِة كان يف الحراسِة، هذا سقبقيف شقُخ الـَّْحِق، تعؾَّؿ  اقِة كان يف السَّ السَّ

ُف فق ، فتعؾَّؿ الـحق، َفَؿَفَر فقف وأتك بالَعَجب الُعجاب. يؼقُل أحُد فالحديث فلطقاُه، وتبؾَّد حسُّ

ـْ شلكِِف، كالذي يزرُع الـَّْخؾ يف غقصِة دمشؼ، الحؽؿاِء: الذي يريُد طؿالً  ويزرُع إْتُرجَّ يف  لقس م

ـُ القلقد ٓ يَ الحجاِز.  ًٓ، وخالُد ب ـُ ثابٍت ٓ ُيجقُد إذان، ٕكُف لقس بال ُؿ الؿقاريث، ِس ؼْ حساُن ب

ْد مققَِعَؽ.   ٕكف لقس زيد بـ ثابٍت، وطؾؿاُء الرتبقِة يؼقلقن: حدِّ

ع  
 
 أْرف

 
 ِمن  إألْح أنت

 
 ادق

ًٓ وأشرُحفؿ صْدرًا، هق الذي يُ  ريُد أخرة، فال يحُسُد الـاس طؾك ما آتاهؿ اهلُل أسعُد الـاس حا

ـْ فْضؾِِف، وإكؿا طـده رسالٌة مـ الخقِر وُمُثٌؾ سامقٌة مـ البِرِّ واإلحساِن، يريُد إيصال كْػِعف إلك  م

ـِ طباٍس بْحِر العؾِؿ وتْرُجؿاِن الؼرآِن، كقػ  الـاِس، فنْن لؿ يستطْع، كػَّ طـفؿ أذاه. واكظرْ  إلك اب

ـْ شايعفؿ إلك اع بُخُؾؼف الجؿِّ وسخاوِة كػِسفاستط ـْ بـل ُأمقََّة وبـل مروان وم ل أطداءُه م ، أْن يحقِّ

ـُ  أصدقاء، فاكتػع الـاُس بعْؾِؿف وفْفؿف، فؿأل الؿجامع فِؼفًا وذكرًا وتػسقرًا وخْقرًا. لؼد كسل اب

قـ، وما قبؾفا وما بعدها، واكطؾؼ يبـل وُيصؾُح، ويَ طباٍس أ سُح ؿْتَؼ، ويرُتُؼ الػَ يام الجَؿِؾ وِصػِّ

ـُ  وهذا. الؿحؿديةِ  إمةِ  حْبرَ  بحؼٍّ  –الجراح، فلحبَُّف الجؿقُع، وأصبح   طـف اهللُ  رضل – الزبقرِ  اب

ـْ  وهق، - ؾ و وطبادتِف وشفامِتف أصؾِفِ  كرمِ  يف هق م الُؿقَجفَة مجتفدًا يف ذلؽ، سؿقِّ قدِره، فضَّ

وايِة، وَخ  ِسر جْؿعًا كثقرًا مـ الؿسؾؿقـ، ثؿَّ حصؾِت القاقعُة فؽان مـ الـتائِج أن ُشِغَؾ طـ الرِّ



 

 

فُضِربِت الؽعبُة ٕجؾ ُمجاَوَرتِف يف الحرِم، وُذبِح كثقُر مـ الـاِس، وُقتِؾ هق ثؿَّ ُصؾِب ﴿ َوَكاَن َأْمُر 

ْؼُدوراً   َقَدرًا مَّ
ِ
ًٓ طؾك مؽاكتِفؿ، وإكؿا هل دراسٌة  ﴾. ولقَس اهلل هذا تـؼُّصًا لؾؼقِم، وٓ تطاُو

ُة  َّٓ الِؼؾَّ ػح والعْػق، صػاٌت ٓ يجؿُعفا إ فؼ والؾِّقـ والصَّ تاريخقَّة تجؿُع الِعَبَر والِعظاِت. إنَّ الرِّ

 جام اكدفاِطف وتطّؾِعف. الؼؾقؾُة مـ البشِر، ٕهنا ُتؽؾُِّػ اإلكسان هْضؿ كْػِسف، وكْبح صؿقِحف، وإل

  م  ص  
 نائع  إلمعروِف تقى

 
وءِ  صارع  إلسُّ

ديؼ  ـْ أجؿِؾ الؽؾؿاِت، ققُل أبل بؽٍر الصِّ  مصارع تؼل الؿعروف صـائع: - طـف اهلل رضل –م

قف كالمٌ  وهذا. السقءِ  َٓ : والعؼُؾ  الـَّؼُؾ  ُيصدِّ ـْ  َكانَ  َأكَّفُ  ﴿َفَؾْق ـَ  مِ  إَِلك َبْطـِفِ  فِل َلَؾبَِث  * اْلُؿَسبِِّحق

 ٓ ُيخزيؽ اهلُل أبدًا  ": صؾَّك اهلُل َطؾقِف وسؾَّؿخديجُة لؾرسقل  تؼقُل ﴾. ُيْبَعُثقنَ  َيْقمِ 
ِ
إكؽ كال واهلل

ْهِر  ـُ طؾك كقائِِب الدَّ ، وتؽِسُب الؿعدوم، وُتعق ِحؿ، وتحِؿُؾ الؽؾَّ . فاكُظْر كقػ "لتِصُؾ الرَّ

ـِ العقاقِب، وَكَرِم البدايِة طؾك جاللِة الـفايِة.  ـِ إفعاِل طؾك ُحْس ْت بؿحاس  استدلَّ

  ادةِ سع  لِ يا 
 
 ؤإلءِ ه

َْتَؼك ﴿َوَسُقَجـَُّبَفا: بآيةٍ : - طـفُ  اهللُ  رضل –أبق بؽٍر  ْٕ ِذي * ا ك َماَلفُ  ُيْمتِل الَّ رضل  -ؿُر ط ﴾.َيَتَزكَّ

ؿـ هذا الؼصُر ؟ ققؾ لل: لعؿر بـ رأيُت قصرًا أبقض يف الجـِة، قؾُت: ل": بحديِث: -اهلل طـف 

رالؾفؿَّ اغْػر لعثؿان ما ": بدطاِء: -هلل طـُف رضل ا -. وطثؿاُن "الخطاِب  ـْ ذكبِف وما تلخَّ م م . "تؼدَّ

 
ٌّ

ـُ معاٍذ . "قلف، ويحبُّف اهلل ُ ورسقُلفرُجٌؾ يحبُّ اهلل ورس": -رضل اهلل طـُف  - وطؾل  -وسعُد ب

ـِ ":  -رضل اهلل طـُف   بـ طْؿٍرو إكصاريُّ  ."اهتزَّ لف طرُش الرحؿ
ِ
: -رضل اهلل طـُف  -وطبُداهلل

ـِ غسَّ ":  -رضل اهلل طـُف  -وحـَْظَؾُة  ."ف اهلُل كِػاحًا بال تْرُجؿان كؾَّؿ"  . "ؾْتُف مالئؽُة الرحؿ

 



 

 

 لِ يا 
 
  قاوةِ ش

 
 ؤإلءِ ه

َ  َطَؾْقَفا ُغُدّوًا َوَطِشّقًا﴾.فرطقُن: ﴿الـَّاُر ُيْعَرُضقَن  ْٕ  ْرَض﴾.وقاروُن: ﴿َفَخَسْػـَا بِِف َوبَِداِرِه ا

ـُ ال ـُ خؾػ: ﴿َوْيٌؾ  ؿغقرة: ﴿َسُلْرِهُؼُف َصُعقدًا﴾.والقلقُد ب ُؽؾِّ ُهَؿَزٍة  وُأمقَُّة ب َؿَزٍة﴾.لِّ وأبق لفٍب:  لُّ

﴾.﴿َتبَّ  ـَ اْلَعَذاِب  ْت َيَدا َأبِل َلَفٍب َوَتبَّ
ـُ وائٍؾ: ﴿َكالَّ َسـَْؽُتُب َما َيُؼقُل َوَكُؿدُّ َلُف مِ والعاص ب

 َمّدًا﴾.

 
 
ــة
 
ف
ْ
ق  و 

ْكِر، وإضاطُة الققِت، وقِ » ُة التقفقِؼ وفساُد الرأي، وخػاُء الحؼِّ وفساُد الؼؾب، وخؿقُل الذِّ َكْػَرُة ؾَّ

زِق  الخْؾؼ، والقْحشُة بقـ العبِد وبقـ ربِّف، ومـُْع إجابِة الدطاِء، وقسقُة الؼؾِب، ومْحُؼ الربكِة يف الرِّ

، وإهاكُة العدوِّ وضقُؼ الصدِر، وآبتالُء بؼركاِء السقِء  لِّ والُعؿِر، وحرماُن العؾِؿ، ولباُس الذُّ

، وَض  قِّعقن الققت، وصقُل الذيـ ُيػسدون الؼؾب وُيض د ـالفؿِّ ُؽ الؿعقشِة، وَكْسُػ الباِل... تتقلَّ

د الزرُع طـ الؿاِء، واإلحراُق طـ الـاِر. وأضداُد هذه  ، كؿا يتقلَّ
ِ
مـ الؿعصقِة والغػؾِة طـ ذكِر اهلل

ُد طـ الطاطةِ تت ا اشرتك يف العْؾِؿ بف » «.قلَّ ا تلثقُر آستغػاِر يف دْفع الفؿِّ والغؿِّ والضقِؼ، فِؿؿَّ أمَّ

، والخقف والحزن،  ة، إنَّ الؿعاصل والػساد ُتقِجب الفؿَّ والغؿَّ أهُؾ الؿؾِؾ وطؼالُء كؾِّ أمَّ

 ئؿْتفا كػقُسفؿ،وِضقؼ الصدر، وأمراض الؼؾب، حتك إّن أهؾفا ذا قضقا مـفا أوصارها، وَس 

قِؼ والفؿِّ والغؿِّ  وإذا كان هذا تلثقُر الذكقِب  .ارتؽبقها دفعًا لؿا يجدوكُف يف صدورِهؿ مـ الضِّ

 «.وأثاِم يف الؼؾقِب، فال دواء لفا إٓ التقبُة وآستغػارُ 

 

 



 

 

عئر   عىل حصوِل إلمقصودِ 
ق  ي 

ْ
ف  إلرِّ

ْت آثاٌر وكصقٌص يف الرفِؼ، والرفُؼ شػقٌع ٓ ُيَردُّ يف صؾِب  الحاجاِت، ولؽ أن تعؾؿ أن الطريؼ  مرَّ

سقارٍة واحدٍة َفَحْسُب، ٓ تدخُؾفا هذه السقارة إٓ  إٓ لؿرورِ  داريـ، الذي ٓ يتسعُ قؼ بقـ جِ الضَّ 

، بقـؿا لق أقبؾ هبا مُ  رور مـ هذا الؿؽان الضقِؼ سرطًا وأراد الؿُ برفٍؼ مـ قائِدها وحذٍر وتققٍّ

َـّ  ٓصطدم يْؿـًة َويْسَرًة وتعطؾْت سقارُتف، والطريُؼ لؿ يِزد ولؿ يـؼْص، والسقارُة هل هل، لؽ

ٍة. والشجرُة الصغقرُة التل كغرُسفا يف حقِض  الطريؼة هل التل اختؾػت، تؾؽ برفٍؼ وهذه بشدَّ

مـف ويـػُعفا، فنذا أخذت كؿقًة مـ هذا  فـاِء أحِدكا، إذا سؽبت طؾقفا الؿاء شقئًا فشقئًا تشرُب 

الؿاء بعقـِف وحْجؿف وألؼقتف دفعًة واحدة ٓقتؾعت هذه الـبتة مـ مؽاكِفا، إن كؿقة الؿاِء واحدٌة 

 ولؽـ إسؾقب تغقَّر. 

 حتى تكون أسعد إلناِ

ـْ  اهللُ  ﴿َحْسُبَؽ • َبَعَؽ  َوَم ـْ  اتَّ ـَ  مِ  طـؽؿ ويدفع طاكؿوير فقسددكؿ اهللُ  يؽػقؽؿ﴾ اْلُؿْممِـِق

 .تخافقن فال ويحؿقؽؿ

َؼْقا﴾ يدفع طـفؿ إطداءالَّ  َمعَ  اهللَ  ﴿إِنَّ • ـَ اتَّ يحػُظفؿ  ،ويشافقفؿ مـ الداءِ  ،يعافقفؿ مـ البالءِ  ،ِذي

 يف البلساِء والضراِء.

ـا ما لـا يقسرُ ، طدِوكا طؾك يـصُركا، كالَمـا يسؿع، يراكا﴾ َمَعـَا اهللَ  إِنَّ  َتْحَزنْ  ﴿ٓ•  طـا يؽشُػ ، أهؿَّ

ـا ما  .أغؿَّ

َلَؽ َصْدَرَك﴾ أما جعؾـاه فسقحًا وسقعًا مبتفجًا مسرورًا ساكـًا مطؿئـًا فِرحًا  َكْشَرْح  ﴿َأَلؿْ •

 معؿقرًا ؟!



 

 

ا َضْقٍؼ  فِل َتُؽ  ﴿َوٓ•  طـؽ وكردُّ ، كقدهؿ طـْؽ وكصدُّ ، مؽرهؿ كؽػقؽ فـحـ﴾ َيْؿُؽُرونَ  مِؿَّ

 .ذْرطًا تِضْؼ  فال أذاهؿ

 وإطؾقن ،وسقرةً  مـفجًا وإطؾقن ،وشريعةٌ  طؼقدةٌ  إطؾقن وأكتؿ َتْحَزُكقا﴾ َوٓ َتِفـُقا ﴿َوٓ•

 .وسؾقكًا وأخالقًا، ومبدأً  سـداً 

 يسرت، الزلة يؿحق، العثرة يؼقُؾ ، التقبة يؼبُؾ  ،الؿذكِب  طـ يعػق﴾ اْلَؿْغِػَرةِ  َواِسعُ  َربََّؽ  ﴿إِنَّ •

 لتائب.ا طؾك يتقُب ، الخطقئة

ـْ  َتْقَلُسقا ﴿َوٓ•   َرْوِح  مِ
ِ
، واسع وكرُمف ،حاصٌؾ  وتقسقرهُ  ،طاجٌؾ  ولطػفُ ، قريب فرجفٌ  فنن﴾ اهلل

 .طامٌ  وفضؾف

﴾ َأْرَحؿُ  ﴿َوُهقَ • ـَ اِحِؿق ، ويغػرُ  ويسرتُ، ويتقلك ويحػظُ ، ويختار َوُيجتِبل وُيعايف ُيشايف الرَّ

 .ويتؽرمُ  ويحؾؿُ 

يشػل  ،يعايف الؿبتؾك ،يفدي الضاَل  ،الغائب، يرد الغريَب ٌر َحافِظًا﴾ يحػظ َخقْ  ﴿َفاهللُ •

 يؽشُػ الؽرِب. ،الؿريَض 

  ﴿َوَطَؾك•
ِ
ُؾقا﴾ اهلل ضقا َفَتَقكَّ  ارضقا، طؾقف الحال واشؽقا، إلقف الشلن وأطقدوا، إلقف إمر فقِّ

 .لرطايتف اصؿئـقا، بؽػايتف

 بِاْلَػْتِح﴾ فقػتح َيلْ  َأنْ  اهللُ  ﴿َفَعَسك•
َ

إقػال، ويؽشػ الُؽَرَب الثؼال، ويزيؾ الؾقالل الطقال، تِل

 ويصؾح الحاَل. ،ويشرح الباَل 



 

 

 أمراً  ويسفؾ حزكًا ويزيُؾ  َهّؿًا ويطُرد غّؿًا فقذهب َأْمرًا﴾ َذلَِؽ  َبْعدَ  ُيْحِدُث  اهللَ  َلَعؾَّ  َتْدِري ﴿ٓ•

ُب   .بعقداً  وُيؼرِّ

ُهَق فِل َشْلٍن﴾ يؽشُػ كْربًا ويغػُر ذكبًا ويعطل ِرْزقًا ويشػل مريضًا ويعايف مبتًؾك،  َيْقمٍ  ﴿ُكؾَّ •

 ويػؽُّ ملسقرًا، ويجربُ كسقرًا.

 الضقؼ وبعد ،سرورٌ  الحزنِ  وبعد ،طافقةٌ  الؿرضِ  وبعد، غـك الػؼرِ  مع ُيْسرًا﴾ اْلُعْسرِ  َمعَ  ﴿َفنِنَّ •

 شبٌع. عد الجقعِ وب ،اكطالٌق  الحبسِ  وبعد ،َسَعةٌ 

 ،الغقث ويـزل ،الباُب  وُيػتُح  ،الحبُؾ  ويـؼطعُ  ،الؼقدُ  قحؾُّ س ُيْسرًا﴾ ُطْسرٍ  َبْعدَ  اهللُ  ﴿َسَقْجَعُؾ •

 .إحقاُل  وتصؾح ،الغائُب  ويصُؾ 

 وتحؾ، إمرُ  ويسفؾ، الصدرُ  ويـشرُح  ،الـػُس  وهتدأُ  ،الحاْل  يبدل فسقف َجِؿقٌؾ﴾ ﴿َفَصْبرٌ •

 ؼُد، وتـػرُج إزمُة.الع

ْؾ •   َطَؾك ﴿َوَتَقكَّ
ِّ

ِذي اْلَحل  ويرطك ،ماُلؽ ويحػظ، باُلؽ ويشرح، حاُلؽ لقصؾح﴾ َيُؿقُت  ٓ الَّ

َؼ ، مآُلؽ ويؽرم ،طقاُلؽ  .آماُلؽ وُيحؼَّ

، الذكقب لـا يغػرُ ، الخطقب طـا ويزيُؾ ، الؽروب طـا يؽشػ اْلَقكِقُؾ﴾ َوكِْعؿَ  اهللُ  ﴿َحْسُبـَا•

 يذهْب طـا العققَب. ،يصؾح لـا الؼؾقب

 ومـ، وأكرمـاك وكصركاك، ومؽـاك وحػظـاك، واجتبقـاك هديـاك ُمبِقـًا﴾ َفْتحًا َلَؽ  َفَتْحـَا ﴿إِكَّا•

ـٍ  بالء كؾ  .أبؾقـاك حس



 

 

ـَ  َيْعِصُؿَؽ  ﴿َواهللُ • وٓ  ،حاسدٌ  يغؾبؽ وٓ ،صاغقةٌ  إلقؽ يصؾ وٓ ،طدوٌّ  يـاُلؽ فال الـَّاِس﴾ مِ

 وٓ يجتاحؽ جباٌر. ،يعؾق طؾقؽ حاقدٌ 

  َفْضُؾ  ﴿َوَكانَ •
ِ
 أرشدك، وسددك هداك ،وفّفؿؽ طّؾؿؽ ،ورزقؽ خؾؼؽ َطظِقؿًا﴾ َطَؾْقَؽ  اهلل

 .ورطاك تقٓك، وحػظؽ كصرك، وأدبؽ

ـْ  بُِؽؿْ  ﴿َوَما• ـَ  كِْعَؿةٍ  مِ ﴾ َفِؿ
ِ
 ،لفداية والعافقةوا ،والبصر والسؿع ،والرزق الَخْؾَؼ  أططك اهلل

 والؿسؽـ والؽساء. ،والغذاء والدواء ،والؿاء والفقاء

 والـصر ،والػرج والؾطػ ،والسداد والرشد والؽػاية العقن تجدِ  "اهلل فاسللِ  سللت إذا"•

 .والتليقدَ 

ن إنَّ اهلل تحزْ  فال، اجتؿعـا وبدطقتِف استؿعـا ولؼقلِف اتبعـا ولرسقلِف آمـا وبديـِف تقكْؾـا اهلل طؾك•

 معـا.

 ويؽبُت  طدوه ويخذُل ، أمره ويتقلك، شلكف ويعؾل، قدره فقرُفع ،﴾اهلُل َمـ َيـُصُرهُ ـُصَرنَّ َوَلقَ ﴿ •

 .كاده مـ ويخزي خصؿف

 كػايةَ  وٓ طقنَ  وٓ فرَج  وٓ كصرَ  وٓ تليقدَ  وٓ قدرة وٓ إرادة ٓ "باهلل إٓ ققة وٓ حقل ٓ" •

  إٓ صاقةَ  وٓ
ِ
 .العظقؿِ  باهلل

﴾ َلفُ  َكْجَعْؾ  ﴿َأَلؿْ • ـِ ـِ  بؿشاهدِ  ويتؿتعُ  ،الجؿالِ  دفرت ويؼرأ، الؽقنِ  كتاَب  يطالع َطْقـَْق  الُحْس

 .الحقاةِ  مفرجانِ  يف صرفف ويسرُح 



 

 

ـِ  ﴿َولَِساكًا•  بالؽؾؿاِت  يتحدُث  ،الجذاُب  بالحديِث  يـطُؼ  ،الؿشرِق  بالبقانِ  يتؽؾؿُ ﴾ َوَشَػَتْق

 ؿا يف قؾبِِف.ط يرتجؿ ،أسراِت 

ـْ • َِزيَدكَُّؽؿْ  َشَؽْرُتؿْ  ﴿َلئِ  كصُركؿ ويتحؼُؼ ، رزقُِؽؿْ  يف ويبارك ففُؿؽؿ ويزيد طؾُؿؽؿ فقعظؿ﴾ َٕ

 .خقُركؿ ويؽثرُ 

ـِ  يف ،وخاصةً  طامةً ﴾ َوَباصِـَةً  َضاِهَرةً  كَِعَؿفُ  َطَؾْقُؽؿْ  ﴿َوَأْسَبغَ •  يف ،والؿالِ  إهؾِ  يف، والدكقا الدي

 يف الروِح. ،والجقارِح  الؿقاهِب 

ُض • ﴾ إَِلك َأْمِري ﴿َوُأَفقِّ
ِ
ـُ ، طؾقف حالل أطرُض  ،إلقف شؽايتل أرفع اهلل ، طؾقف أتقكُؾ  ،بف ضـل ُأَحسِّ

ُـّ ، بحؽِؿف أرضك  .كػايتِف إلك أصؿئ

 إذا يشػقفؿ، استغػروا إذا لفؿ يغػرُ  ،قحُطقا إذا يغقثفؿ ،افتؼروا إذا بِِعَباِدِه﴾ يرزقفؿ َلطِقٌػ  ﴿اهللُ •

 .ابُتؾقا إذا يعافقفؿ، مرُضقا

ـْ  َتْؼـَُطقا ﴿ٓ• ﴾ َرْحَؿةِ  مِ
ِ
 لؿ، فضُؾف يـتفِ  لؿ ،خزائـُف تـَْػدْ  لؿ، حجابف يسدْل  لؿ ،بابف غؾْؼ يُ  لؿ اهلل

 حبُؾف. يـؼطعْ 

ف ما يؽػقف﴾ َطْبَدهُ  بَِؽاٍف  اهللُ  ﴿َأَلْقَس • ف أهؿَّ  يحػُظف ،لف كاد مؿـ يؿـعف ،قصده مؿـ يحؿقف ،وأغؿَّ

 .بف مؽر مّؿـ

  ِطـْدَ  ﴿َفاْبَتُغقا•
ِ
ْزَق  اهلل  الؿـانُ  الجقادُ  وهق ،الخقرُ  وبقده، الؽـقزُ  ولديف، الخزاُئـ فعـده﴾ الرِّ

 ُؿ.العؾق الػتاُح 

ـْ • ـْ  ﴿َوَم   ُيْممِ
ِ
 .خطاه ويسددُ  صريؼف ويـقرُ  غقظف ويذهب، ذكبف ويغػر كربف يؽشػ َقْؾَبُف﴾ َيْفدِ  بِاهلل



 

 

  كِْعَؿةَ  ﴿اْذُكُروا•
ِ
ًٓ  ،فلحقاكؿ أمقاتًا كـتؿ﴾ َطَؾْقُؽؿْ  اهلل  وجفؾةً  ،فلغـاكؿ وفؼراءً  ،ففداُكؿ وُضالَّ

 .ؿفـصركُ  ػقـستضعَ ومُ ، فعؾَّؿؽؿ

ؽؿَأْس  ﴿اْدُطقكِل• اصؾبقه  ،اسللقه مرادكؿ ،قدمقا إلقف حقائجؽؿ ،َتِجْب َلُؽْؿ﴾ ارفعقا إلك اهلل أكػَّ

 رزقؽؿ، اشؽقا طؾقف حالؽؿ.

ـْ •  ويحؼُؼ  ،تؿـاه ما ويعطقف ،أضـاه ما وُيْذِهُب  وبؾقاه كربف فقزيؾ﴾ َدَطاهُ  إَِذا اْلُؿْضَطرَّ  ُيِجقُب  ﴿َأمَّ

 .مبتغاه

َؿدُ  ﴿اهللُ • تدطقه الربياُت بشتك الؾغاِت  ،تؼصُده الؿخؾققاُت  ،لقف الؽائـاُت إ تصؿدُ  ﴾الصَّ

 ومختؾػ الؾفجاِت يف سائر الحاجاِت. 

ـَ  َمْقَلك اهللَ  بَِلنَّ  ﴿َذلَِؽ • ِذي ة لفؿ يبقـ ،الطريِؼ  لفؿ يـقرُ  آَمـُقا﴾ الَّ  ،الفداية لفؿ يقضُح  ،الَؿَحجَّ

 .الجفالةِ  مـ يعؾُؿفؿ ،الضاللةِ  مـ يحؿقفؿ

هؿ ويػؾُّ ، جـدهؿ ويخذُل ، مؽرهؿِ  ويبطؾ كقدهؿ فقرد﴾ اهللُ  ﴿َفَسَقْؽِػقَؽُفؿُ •  ويؿحُؼ ، حدَّ

 .شؿؾفؿ ويشتُت  بلسفؿ وُيْذِهُب  ،ققهتؿ

ؽِقـَةَ  ﴿َفَلْكَزَل • وأراَح  ،وِرهؿصد لفب وأصػل ،ؾقؾفؿطَ  وأبرد ،ؾقؾفؿغَ  فشػك﴾ َطَؾْقِفؿْ  السَّ

 وصفَر سرائَرهؿ. ،ضؿائَرهؿ

 الغقظ وتذهُب ، الجراح وتدمُؾ ، الؼؾب وتسعدُ ، الـػَس  تػتُح  ٕهنا "صدقةٌ  الطقبة الؽؾؿة" •

ـُ   .السالم وتعؾ



 

 

 الضؿقرِ  ورائدُ ، الؼؾِب  مرآةُ  وهق ،الؽتاب طـقانُ  القجف ٕن  "صدقةٌ  أخقؽ وجفِ  يف تبسؿؽ"•

 َل.الػل وأوُل 

تِل ﴿اْدَفعْ •   بِالَّ
َ

ـُ  ِهل ـِ ، الخطاِب  ولطِػ ، آكتؼامِ  برتكِ ﴾ َأْحَس  التعامؾِ  يف والرفِؼ  ،الجاكِب  ولق

 .اإلساءةِ  وكسقانِ 

ـَ ، روُحؽ وتػرَح  لتسعد لَِتْشَؼك﴾ ولؽـ اْلُؼْرآنَ  َطَؾْقَؽ  َأْكَزْلـَا ﴿َما•  جـةَ  بف وتدخؾ، كػُسؽ وتسؽ

 السعادِة. وفردوس، الػالِح 

ـِ  فِل َطَؾْقُؽؿْ  َجَعَؾ  ﴿َوَما• ي ـْ  الدِّ ، الؽؾػةِ  طـ وبعدٌ ، لؾؿشؼةِ  ومراطاةٌ ، وسفقلةٌ  يسرٌ  بؾ َحَرٍج﴾ مِ

 .واإلرهاِق  التعِب  مـ وسالمةٌ 

َْغالَل  إِْصَرُهؿْ  َطـُْفؿْ  ﴿َوَيَضعُ • ْٕ تِل َوا طـاٍء  بعد ويرتاحقن شؼاءٍ  بعد فقسعدون﴾ َطَؾْقِفؿْ  َكاَكْت  الَّ

 ويلمـقن بعد خقٍف، ويسرون بعد ُحْزٍن.

رْ *  َصْدِري لِل اْشَرْح  َربِّ  ﴿َقاَل • ، بؼؾبل دىالفُ  وأحّس ، أمامل الـقر فلرى﴾ َأْمِري لِل َوَيسِّ

 .مؿايت بعد والػقز، حقايت يف الـجاح وأكال، بقدي بؾالحَ  وأمسؽ

ُركَ •  فقف العذاُب  فقصبح :بصدٍق  فقف وتجاهد بقدٍّ  وتطقعف بحٍب  ربؽ فتعبد﴾ لِْؾُقْسَرى ﴿َوُكَقسِّ

 .شْفداً  سبقؾفِ  يف والعؾؼؿُ ، بًاطذْ 

َّٓ  َكْػسًا اهللُ  ُيَؽؾُِّػ  ﴿ٓ•  درِ قَ  وطؾك فدِ الجَ  َحَسِب  طؾك وإكؿا، الطاقةِ  فقق تؽؾقػ فال﴾ ُوْسَعَفا إِ

 مؼداِر الؼقِة. وطؾك الؿقهبةِ 



 

 

 الذهقُل  ويعرتيـا الشرودُ  ويُصقبـا، أوقاتًا وكغػُؾ ، أحقاكًا ِفؿُ كَ  فلكا َكِسقـَا﴾ إِنْ  ُتَماِخْذَكا ٓ ﴿َربَّـَا•

 .     ربُّ  يا فعػقك

 رحؿتؽ ويف صامعقن فضؾِؽ يف ولؽـَّا، الؿقـَس بِ  كبالذَّ  مـ وٓ معصقمقـ فؾسـا َأْخَطْلَكا﴾ ﴿َأوْ •

 . راغبقن

ـُ  وبشر عػاءٌ ُض  بادٌ طِ  فـحـ﴾ إِْصراً  َطَؾْقـَا َتْحِؿْؾ  َوٓ ﴿َربَّـَا•  كقػ طؾؿتـا الذي أكت، مساكق

 .جْبـافلَ  كدطقكَ 

ْؾـَا َوٓ ﴿َربَّـَا•  وقد طؾقـا يسرْ  بؾ، كػقسـا وتؿؾَّ  قؾقُبـا وتؽؾَّ  فـعَجزَ  بِِف﴾ َلـَا َصاَقةَ  ٓ َما ُتَحؿِّ

 طؾقـا وقد أوجبَت. وسفْؾ ، فعؾَت 

 جقادٌ  وأكت، وتؼصقرٌ  َكْؼٌص  وفقـا، اإلساءةُ  تبدرُ  ومـا والحقِػ  الخطل أهؾ فـحـ﴾ َطـَّا ﴿َواْطُػ •

 .  رحقؿٌ  رحؿانٌ  كريؿٌ 

 إٓ الؿؼصر طـ يحؾؿُ  وٓ، أكت إٓ العققَب  يسرتُ وٓ، أكت إٓ الذكقب يغػرُ  فال﴾ َلـَا ﴿َواْغِػرْ •

 تػضُؾ طؾك الؿسلِء إٓ أكَت.ي وٓ، أكت

 وبرحؿتؽ ،أطؿاُلـا ُتْؼَبُؾ  وبرحؿتؽ ،آمالـا تعقُش  وبرحؿتِؽ، كسعدُ  فربحؿتؽ﴾ ﴿َواْرَحْؿـَا•

 .أحقاُلـا تصؾح

 وسـةٌ  فطرةٌ  بؾ ،غؾقَّ  وٓ مشؼةَ  وٓ تؽّؾَػ  وٓ تـّطعَ  وٓ فقفا فالَطـََت  "السؿحة بالحـقػة بعثت"•

 .واقتصادٌ  ويسرٌ 



 

 

 واقتػاءٌ  ،تطرٌف  ٓ وتقسطٌ  ،مشادةٌ  ٓ وسفقلةٌ  ،ابتداعٌ  ٓ اتباعٌ ، السـة الزمقا بؾ "والغؾق إياكؿ"•

 .زيادةٍ  بال

ـُ  وديـُفا الرسؾ سقدُ  فرسقُلفا، رهبا تقٓها "مرحقمة أمة أمتل"•  أفضؾ وهل،  إديانِ  أحس

 .الشرائعِ  أجؿُؾ  وشريعُتفا إمؿِ 

ًٓ ص ذاق "•  ربًا، وباإلسالِم ديـًا وبؿحؿٍد رسق
ِ
وهذه الثالثة أركان  "عؿ اإليؿاِن مـ رضك باهلل

 الػالِح.الرضا وأصقل 

 ثؿ ،معدودةٌ  ولقالٍ  ،قؾقؾةٌ  وأيامٌ  ،ساءٍ وكِ  ،ماء وجرطةُ  ،خبزٍ  قطعةُ   "غريب كلكؽ الدكقا يف كـ"•

 .سقاء الػؼراءِ  وأفؼرِ  إغـقاءِ  أغـك قربُ فنذا ،ؿالَ العَ  يـتفل

 وضقاعُ  الحالِ  وسقءُ  البالِ  وكسُػ  الؼؾِب  وشتاُت  والغؿِّ  والفؿِّ  الحزنِ  باب فنكف والتسخط إياك•

 .العؿرِ 

َطةَ  السؽقـة الؼؾب يف ؽسبيُ  الرضا• ، والطؿلكقـة وصقَب العقِش والسروَر و، والدَّ ـَ الراحة وإم

 والَػَرَح.

، والتذمرِ  وآطرتاضِ ، والتسخطِ  والغؾِ ، والدغؾِ  الغشِ  مـ سؾقؿًا الؼؾُب  يجعؾ الرضا•

 .والتربمِ  والضجرِ  والؿؾؾِ 

ًا، وإكابًة وأمـ وغـًك  ورضًك  وقـاطةً  وحبًا ويؼقـًا، وإيؿاكًا كقراً  قؾبف مأل اهلل طـ رضل مـ•

 وإخباتًا.



 

 

 ومشؼةِ ، الَجْؿعِ  وطـاءِ  ،الثروةِ  وخدمةِ  ،الؿالِ  تبعاِت  مـ سؾؿَت  فؼد ،جؿقؾ صربٌ: الػؼقر أيفا•

  طـد الحساِب  وصقلِ ، وخدمتِف الؿالِ  وحراسةِ 
ِ
 .اهلل

ؽ، وسؾؿت مـ قؾبِ  يف كقراً  ْضَت ُطق أكؽ واطؾؿْ ، لبصِرك ثؿـًا بالجـة أبشرْ : بصرهَ  فؼدَ  مـ يا•

 ومشاهدِة الؿزطجاِت والؿؾفقاِت. ،رؤيِة الؿـؽراِت 

قت ،الخطايا مـ ُهّذْبَت  فؼد اهللُ  شاء إن فقرٌ صَ : الؿريض أيفا يا•  قؾبُؽ  وُصِؼؾ ،الذكقِب  مـ وُكؼِّ

 .ْجَبؽوطُ  كِْبُرك وذهب ،كػُسؽ رْت واكؽَس 

وتتحسُر طؾك الـعؿِة  ،ك الـعؿة الحاضرةوتـس ،الؿقجقدِ  تشؽرُ  وٓ الؿػؼقدِ  يف ػؽرتُ  لؿاذا•

 وتحسُد الـاس وتغػُؾ طؿا لديؽ. ،الغائبةِ 

 ،والشاطُر الؿشفقُر مع الػؼقِر الخامؾِ  ،والرئقُس بجقاِر الحارسِ  ،ُؽ بجاكِب الخادمِ ؾِ الؿَ  يدفـ•

ـِ والػؼقُر والؽسقرُ   مع الؿسؽق
ُ

ـْ داخؾ الؼربِ أطؿاٌل مختؾػٌة ودرجاٌت متبايـٌة. ،والغـل  ولؽ

ـْ  ثؿ ،كريؿ بضقٍػ  مرحبًا لف فؼْؾ  جديدٌ  يقمٌ  زارك إذا• وواجٍب  ،دَّىتم بػريضةٍ  ضقافَتف أحِس

ُد، وٓ تؽْدرُه بأثاِم والفؿقِم فنكف لـ يعقد.  ُيْعَؿُؾ وتقبٍة تجدَّ

 ،تسعدْ  إكجازك فاذكرْ  يقمؽ ذكرت وإذا ،لتػرح الؿشرق تاريخؽ فاذكر الؿاضل تذكرت إذا•

 . لتتػاءَل  الجؿقؾةَ  أحالمؽ فاذكرْ  الغد ذكرت وإذا

ؾؿا مّر وكُ  ،ومستقدٌع مـ الؿعؾقماِت  ،ٌة مـ الؿعارِف وجامع ،التجارِب  مـ ثروةٌ  العؿرِ  صقُل •

ِـّ الحقاة  إن صقل العؿِر بركٌة لؼقٍم يعؼؾقن. ،بؽ يقٌم تؾؼقت درسًا يف ف



 

 

ـَ  يذكرك الخقِف  مـ شلء مـ ٓبد•  ،الؿخالِػة طـ ويردُطؽ ،الدطاءِ  طؾك ويحثؽ ،إم

 .أطظؿ خطرِ  مـ ويحّذرك

لقستقؼظ  ،ودرجة الُعْجِب  ،ويجتثُّ شجرة الؽِْبرَ  ،رك العافقةَ يذك الؿرضِ  مـ شلء مـ وٓبد•

 قؾُبؽ مـ رقِدة الغافؾقـ.

ْرها فال قصقرةٌ  الحقاةُ •  فال كثقر وإطداءُ  ،بالؾقمِ  تخسْره فال قؾقٌؾ  والصديُؼ  ،بالـؽدِ  أكثر تؼصِّ

 .الُخُؾِؼ  بسقءِ  طددهؿ تزدْ 

 وٓ ،تصؾ حتك صاطدةً  تعقدُ  ثؿ، وتسؼطُ  مرةٍ  مائةٍ  الشجرةَ  تصعدُ  فنهنا ،الؿثابرةِ  يف كالـؿؾةِ  كـ•

 . تؿؾُّ  وٓ تؽؾُّ 

 ٓ زهرةٍ  وطؾك، تؽِسْره لؿ طقدٍ  طؾك وقعْت  وإذا، صقبًا وتضعُ ، صقبًا تلكُؾ  فنهنا كالـحؾةِ  وكـ•

 .تخدُشفا

 فؽقػ تدخؾ السؽقـُة قؾبًا فقف كالُب الشفقاِت والشبفاِت. ،كؾٌب  فقف بقتًا الؿالئؽة تدخؾ ٓ•

ـُ  يباعُ  فػقفا الخصقمات مجالس احذر• ـٍ  الدي  فقفا ويداُس  ،الؿروءةِ  طؾك ويحّرُج  ،َبْخسٍ  بثؿ

 .إكذالِ  بلقدامِ  الِعْرُض 

ورغقُػ  ،ِح أجؿُؾ مـ أكاشقِد الؽسقلِ الؽاد وزفراُت  ،الؼاطدِ  سِؽ مِ  مـ أزكك العامؾ َطَرُق •

 الجائع ِألّذ مـ خروِف الؿرتِف.

 ،الػقزِ  وإطالكاُت  ،آكتصارِ  مِْدفعِ  صؾؼاُت  هل اِدهؿسَّ ُح  مـ لؾـاجحقـ يقجف الذي الشتؿُ •

 .لؾتػقِق  مجاكقةٌ  ودطايةٌ 



 

 

بؾ مـ طـده هؿٌة  ،والتعؾقؿِ  الدخؾِ  ومستقى وإلؼاِب  بإكساِب  تعرتُف  ٓ والؿثابرةُ  التػقُق •

ابةٌ   أدرَك العؾقاَء. ،وكػٌس متطؾعة، وصربٌ جؿقٌؾ  ،وثَّ

 فنن الؿتاطب َتْشُؽ  وٓ ،هقاٍب  َغْقرَ  الجؿالِ  مـ الؼطقع يقاجف إسد فنن باطِ الؿَص  تتفقِب  ٓ•

ُـّ  وٓ إثؼاَل  يحؿُؾ  الحؿارَ   ـار.ال يف ولق فريستف طاردُ يُ  الؽؾب فنن مطؾبِؽ مـ تضجرْ  وٓ ،يئ

 ُقرن كؾؿا كالحبؾِ  ،القاحدِ  رأي مـ أققى آثـقـ رأي فنن شاورْ  بؾ إمقرِ  يف برأيؽ تستؼؾَّ  ٓ•

 .وأشتدَّ  ققي آخر حبؾ بف

 صاحبِف مؼصدِ  طـ الـظرِ  بغضِ  مـف استػدْ  بؾ ،طداوةٌ  أكف طؾك إلقؽ يقّجف كؼدٍ  كؾَّ  تحؿْؾ  ٓ•

 .الؿدِح  إلك مـؽ أحقُج  التؼقيؿ إلك فنكؽ

فؿ مـ يجزعْ  وٓ، لؿدحفؿ يطرْب  فال ،اسرتاَح  الـاس َطَرَف  مـ•   ،الرضا سريعق ٕهنؿ ،ذمِّ

 .ُيحِرُكفؿ والفقى ،الغضِب  سريعق

َـّ  ٓ•  أو أصؿَّ  أو أطؿك وهق الؿجدَ  حاز فاضؾٍ  مـ فؽؿ ،الغاياِت  بؾقغِ  مـ تؿـعؽ العاهاِت  تظ

 أجساٍم. ٓ هؿؿٍ  مسللةُ  فالؿسللةُ  ،أطرَج  أو أشؾَّ 

 ،طـايةً  مرادك طـ وتلخرك ،لطػًا رغبتِؽ طـ وحجزك ططاءً  سبحاكفُ  لؽ مـَعف يؽقن أن طسك•

 .مـؽ بؽ أبصرُ  فنكف

 برُقفا يرهْبؽ وٓ، ُدهاطَ رَ  ُيِخُػؽ وٓ ،ُتْؼشعُ  قؾقؾٍ  طـ صقٍػ  سحابةُ  أهنا فاطؾؿْ  شدةٌ  زارتؽ إذا•

 .بالغقِث  محؿؾة كاكت فربؿا



 

 

، البالِ  وهدوء الـػس لراحة مؽان أكسب فأك واطؾؿ ،مؽان أي يف يسعد فؾـ بقتف يف سعديَ  لؿ مـ•

 .بقُتؽ هق التؽؾػ طـ والبعد

أما مجُد الشفرٍة والؿـصٍب فظؾٌّ  ،وأّلَػ  الـاَس  طّؾؿ لؿـ خاصةً  باٍق  مجُدها والثؼافةُ  العؾؿ•

 زائؾ، وصقٌػ زائٌػ.

َٓم َفَجرَّ  ،الؿآسل خاكةِ  إلك ذهب ُترك إذا الػؽر•  فقؿا ققْده ولؽـ يطِقْش  ترتْكف فال ،وإحزانَ  أ

 .يـػع

 ،مجالستفؿ وصقل، الالهل كالمفؿ وسؿاعُ  الـاسِ  مخالطةُ  الؼؾَب  ويؼسل الباَل  يشقش مؿا•

ـَ العزلِة مع العبادِة والعؾِؿ.  وما أحس

ـُ  ،الؿسجدِ  إلك سبقؾَؽ  السبؾ أشرف•  الؿقاقِػ  وأصعُب  ،بقتِؽ إلك صريُؼؽ الطرِق  وآم

 .لؾديانِ  سجقُدك الفقئاِت  وأطظؿُ  ،السؾطانِ  أمام وققفؽ

 :الخدودِ  ورقةِ ، العققنِ  وسقادِ ، القجقهِ  وسامةِ  مـ أجؿُؾ ، الـبقؾة والسجايا الجؿقؾة إخالق•

 .الشؽؾِ  ؿالِ َج  مـ أجؾُّ  الؿعـك ؿالَج  ٕن

ومطارُق التجارِب  ،فقىال مزالِؼ  مـ يؿـعُ  العؼؾِ  وجدارُ  ،السقءِ  مصارع تؼل الؿعروِف  صـائعُ •

 أكػُع مـ ألِػ واطٍظ.

وإذا  ،فاحؿِد اهلل طؾك التؼقى الػاجرَ  رأيت وإذا ،اإلسالمِ  طؾك اهللَ  فاحؿدِ  الؽافر رأيت إذا•

 وإذا رأيت الؿبتؾك فاحؿِد اهلل طؾك العافقِة. ،رأيت الجاهَؾ فاحؿِد اهلل طؾك العؾؿ



 

 

 الؿشل يتؿـك والؿؼعدُ  ،إصقاِت  سؿاعَ  يتؿـك وإصؿُّ  ،العالؿَ  يشاهدَ  أن يتؿـك إطؿك•

 وأكت تشاهُد وتسؿع وتتؽؾُؿ. ،وإبؽُؿ يتؿـك أن يؼقل كؾؿاٍت  ،خطقاٍت 

َـّ  ٓ•  طـده لقس زوجةٌ  طـده ومـ ،سقارةٌ  طـده لقس بقٌت  طـده مـ ،ٕحدٍ  كؿؾْت  الحقاة أن تظ

 .إكؾِ  مـ ُمـِعَ  الؿلكقُٓت  طـده ومـ ،الطعامَ  يجد ٓ قد شفقةٌ  طـده ومـ ،وضقػةٌ 

ـُ تاُج  ،والعؿُؾ أكقُس يف الؼرب ،والؽتاُب صديُؼ العؿرِ  ،أخرة قٌق ُس  الؿسجدُ • والَخَؾُؼ الحس

 والؽرُم أجؿُؾ ثقٍب. ،الشرِف 

 ويـؼُصف، الروّية وتػقتف، الصقاب بػؼدُ  الغضبان ٕن :فتـدم مغَضٌب  وأكت قراراً  تتخذْ  ٓ•

 .التلمُؾ 

 الـػُس  بؾ ،الـجاَح  يحؼُؼ  ٓ والؼؾُؼ  ،لؾؿستؼبُؾ  يصؾُح  ٓ والخقُف  ،الغائَب  يرد ٓ الحزنُ •

 .السعادةِ  جـاحا هؿا الراضل والؼؾُب ، السقيةُ 

ف وكثرُ  ،أُمره وضاع ،قؾُبف تشتََّت  تطؾُب  كؾؿا كػَسف أططك مـ•  الـػسِ  لؿطالِب  حدَّ  ٓ ّٕكف :هؿُّ

 .غّرارةٌ  أّمارةٌ  ففل

 ،ك طـ وضقػة مصؾحةً رد وطسك ،بركةً  زوجةٍ  حرماُكؽ وطسك ،خقراً  سػرٍ  طـ تلخقُرك طسك•

 ٕكف يعؾُؿ وأكت ٓ تعؾُؿ.

 أققى والريح ،الحديدِ  مـ أققى والـارُ  ،الصخرِ  مـ أققى والحديدُ  ،الشجر مـ أققى الصخرُ •

 .الؿرسؾةِ  الريِح  مـ أققى واإليؿانُ  ،الـارِ  مـ



 

 

ُة يف ذاكرتؽ، ولفذا محػقر ففل تصقُبؽ مصقبةٍ  وكؾُّ  ،ُيـَْسك ٓ درٌس  ففل تصقُبؽ ملساةٍ  كؾُّ •

. ـِ  هل الـصقص الباققة يف الذه

 قطراٌت  اإلخػاُق  ،والؿزطجاِت  وأهاِت  والجراحاِت  والغصصِ  الؿعاكاةِ  مـ قطراٌت  الـجاُح •

 .والَخَقرِ  والؿفاكةِ  والعجزِ  والؽسؾِ  الخؿقلِ  مـ

ـٍ  بثـاءِ  لؾخؾقدِ  يسعك وٓ، الؿمقتةِ  الشفرةِ  طؾك يحرص الذي• ؾٍؿ كافٍع صالٍح، إكؿا هق وط، َحَس

 رجٌؾ بسقٌط ٓ هؿَة لف.

ـِ  مـ وهنرٌ  ،السؽقـةِ  مـ فقٌض  الصالة ٕن " هبا أرْحـا ،الصالةَ  أقؿِ ، بالل يا "•  صقبةٌ  وريٌح  ،إم

 .والحزنِ  الخقِف  كارَ  فتطػَئ  الـػسِ  طؾك هتبُّ  باردةٌ 

ـِ ا قرير فـؿ، أحداً  تظؾؿْ  ولؿ :ربًا َتْعص لؿ إذا• وهـقئًا لؽ َفَؼَد طال حظؽ وصاب سعُقؽ  ،لعق

 فؾقس لؽ طدٌو.

 أحبتف لؿـك وُبْشَرى ،طؾقف يدطقن والـاُس  كامَ  لؿـ وويٌؾ ، لف يدطقن والـاُس  بات لؿـ هـقئًا•

ـُ  لعـْتف لؿـ وخسارةً  ،الؼؾقُب   .إلس

ًٓ  تجدْ  لؿ إذا• والدطقى  ،نن الشفقد مالئؽةٌ ف أخرة لؿحؽؿةِ  مؾػَّؽ فارفعْ  الدكقا محؽؿة يف طد

 والؼاضل أحؽُؿ الحاكؿقـ. ،محػقضةُ 

ـْ  لؿْ  ولق ،لؽػك هذه إٓ فائدةٍ  مـ لؾذكر يؽـ لقلؿ﴾ َأْذُكْرُكؿْ  ﴿َفاْذُكُروكِل •  أن إٓ كػعٌ  لف يؽ

 .وشرٍف  وُزْلػك وسمددٍ  َمْجدٍ  مـ لف فقا ،كْػعًا بفِ  لؽػك ربُّؽ يذكرك



 

 

 مشغقٌل  ٕكف، إلقفا يؾتػُت  وٓ اهتؿامًا يعقُرها فال إيذاءه وتحاوُل  كثقراً  لألسدِ  البعقضةُ  تتعرُض •

 .طـفا بؿؼاصِده

 ،الؼذى مـف لؽ فقخرُج  الؿاءَ  طؾقف وتعرُض  ،شقَكفا فقريؽ الزهرة تريفِ  فنكؽ ،الؿتشائؿ احذر•

 .حرارَتفا فقشؽق الشؿس لف وتؿدُح 

 ،يف خقالؽ الجؿقؾِ  ،يف تػؽقِرك الؿبدعِ  :إهنا فقؽ ،حؼًا ؟! ٓ تبحُث طـفا بعقداً  السعادة أتريدُ •

 يف قؾبؽ الؿشرِق بالخقِر. ،يف إرادتِؽ الؿتػائؾةِ 

فُ  أن يستطقعُ  ٓ ِطْطرٌ  السعادةُ •  .مـف قطراٌت  بف تعؾؼ أن دونَ  حقَلؽ مـ طؾك ترشَّ

 يممـقن ففؿ ،دائؿٌ  حزنٍ  كؾَّ  أنَّ  يعتؼدون ولؽـّفؿ زائٌؾ  سرورٍ  كؾَّ  أن يعتؼدون الـاس مـ كثقرون•

 .الُحْزنِ  بؿقِت  ويؽػرون، السرورِ  بؿقِت 

ُـّ  العؿقاءِ  السؿؽةِ  مِْثؾِ  بعُضـا•  طالؿ يف ؾؼـاُخ  فـحـ ،صغقرٍ  كلسٍ  يف أهنا البحرِ  يف وهل تظ

 .والحزنِ  والعداوةِ  والخقِف  الؽرهِ  بجبالِ  أكػسـا فلحطـا اإليؿانِ 

 تشاهدْ  وٓ، سقاده الؾقؾ مـ ترى لؿاذا! ؟ الحؿامِ  لغـاءِ  تـصُت  وٓ الؽالِب  ُكباح تسؿع لؿاذا•

ـَ   !.؟ الَعَسؾِ  حالوة وتـسك الـحؾِ  َلْسعَ  تشؽق لؿاذا! ؟ والـجقمِ  الَؼَؿرِ  حس

 فاكتظِر الَػَرَج. :إذا اشتد طؾقؽ إمُر وضاَق بؽ الَؽْرُب وجاءك القلُس •

 طؾك تعّؾْؼ  وٓ ،كرب أم صغرَ  مخؾقٍق  أي يف صؿَعؽ فاقطعْ  أهؿؽ ما طـؽ يػرَج  اهلل أردت إذا•

  َغْقرَ  أمالً  أحدٍ 
ِ
 .كافةً  الـاسِ  يف القلَس  وأجؿع، اهلل



 

 

 وأدركَت  ،الؿؼصقدَ  كؾَت  فؼد، الؿػؼقدِ  طـ وسؾقَت ، بالؿقجقدِ  ورضقَت ، الؿعبقدَ  تأصع إذا•

 .محؿقدٍ  مطؾٍب  كؾَّ 

فال  ،اإليؿاِن والذكِر، ولديف حديؼٌة يف ذهـِف مـ العؾِؿ والتجارِب ـ م صدره يف بستان طـده مـ•

 طؾك ما فاتف مـ الدكقا. يتلسػ

 مخدوع هق إكؿا تـاسبف، وضقػة ويجدُ  ،بقتف ويبـل ،الغائُب  ابـف يعقد حتك السعادة مخري مـ إنّ •

 . القؼظةِ  بلحالمِ  مغرورٌ ، بالسراِب 

 ، وهجُر التققعاِت واصِّراُح التخقيػاِت. آهتؿامِ  طدمُ  هل: السعادةُ •

 تحؿُؾ  طاجؾة رسالةٌ  وهل، اإلخاءِ  وإطالنُ  الؿقدةِ  ُطربقنُ  وهل، الحالُل  السحرُ  هل: البسؿة•

ٌـّ  راضٍ  صاحَبفا أن طؾك تدلُّ  متؼؾبةٌ  َصَدَقةٌ  وهل، والحبَّ  السالمَ   .ثابٌت  مطؿئ

ؾ أن  ،وسببفا ترُك الـظاِم وإهؿاُل الرتتقِب  ،والػقضقيةِ  وآرتباكِ  آضطراِب  طـ أهناك• والحُّ

 راٌن. يؽقن لإلكساِن جدوٌل متزٌن فقف واقعّقٌة ومِ 

 ٕن، طؿِرها مـ ويـؼُص  مـفا يخػُػ  ٕكف :يؿرُّ  يقمٍ  بؽؾ فافرْح  شدةٌ  أو مصقبةٌ  طؾقؽ وقعت إذا•

 .تتعداه ٓ اإلكسانِ  كعؿرِ  طؿراً  لؾشدة

فؿثالً تطؾُب بقتًا تسؽـف وطؿالً  ،الؿطالِب الدكققية تـتفل إلقفمـ  حدٌّ  لؽ يؽقن أن يـبغل•

 أما فتُح شفقِة الطؿِع طؾك مصراطقفا ففذا شؼاٌء. ،يـاسبؽ، وسقارًة تحؿُؾؽ

ْكَسانَ  َخَؾْؼـَا ﴿َلَؼدْ •
ِ ْٕ  فالبد ،ومعاكاةٍ  ومشؼةٍ  مجاهدةٍ  يف ففق اإلكسان لفذا تتغقرُ  ٓ ُسـّةٌ  َكَبٍد﴾ فِل ا

 أن يعرتف بقاقِعف ويتعامَؾ مع حقاتِف.



 

 

ُـّ •  سقف أكف طؾؿ وما ،كػسف يسعدُ  سقف أكف الؾفق أو الصقدِ  أو الؾعِب  يف كؾف يقَمف يؼطعُ  مـ يظ

ـَ  هذا يدفع  .والؿسؾقاِت  القاجباِت  بقـ الؿقازكة أهؿؾ ٕكف :دائؿًا وَكَدراً  متصالً  هؿًا الثؿ

، السؾقكِ  ودقائِؼ ، الؼؾقِب  خطراِت  يف يتعؿؼقن يؽقكقا لؿ ٕهنؿ الـاسِ  أسعدَ  الصحابة كان•

 تغؾقا بالؿؼاصِد.واش، بإصقلِ  اهتؿقا بؾ ،الـػسِ  ووساوسِ 

 صالةٍ  وٓ ،فِْؼفٍ  بال طؾؿ يف َخْقرَ  فال ،العبادات أداء طـد الؼؾب وحضقرِ ، بالرتكقزِ  هتتؿَّ  أن يـبغل•

 .َتَدبُّرِ  بال قراءةٍ  وٓ ،خشقعٍ  بال

قَِّباُت • ـَ  ﴿َوالطَّ قِّبِق اِت والزوج وإخالِق  وأداِب  وإطؿالِ  إققالِ  مـ فالّطقباُت ﴾ لِؾطَّ

 لتتَؿ السعادُة هبذا الؾؼاِء، ويحصَؾ إُْكُس والػالُح.  ،لألخقاِر إبرارِ 

ـَ •  ذىوإ والشتؿِ  السبِّ  مـ آثاُره تظفرُ  فال صدوِرهؿ يف يؽظؿقكف اْلَغْقَظ﴾ ﴿َواْلَؽاضِِؿق

 .آكتؼامَ  وتركقا أكػسفؿ قفروا بؾ ،والعداوةِ 

ـَ • ـِ  ﴿َواْلَعافِق هؿ الذيـ أضفروا الَعْػَق والؿغػرَة وأطؾـقا السؿاَح وأطتؼقا مـ آذاهؿ و﴾ الـَّاسِ  َط

 فؾؿ يؽظُؿقا َفَحْسُب بؾ َضَفَر الحؾُؿ والصػُح طؾقفؿ. ،مـ صؾِب الثلرِ 

﴾ ُيِحبُّ  ﴿َواهللُ • ـَ  بؿالفؿ وأطاكقه إلقف أحسـقا بؾ ضؾؿفؿ طؿـ طػقا الذيـ وهؿ اْلُؿْحِسـِق

 َء وهؿ يحسـقن إلقف، ولفذا أطؾك الؿراتِب وأجؾُّ الؿؼاماِت.يسل ففق، وكرمِفؿ وجاِهفؿ

ْبرِ  ﴿اْسَتِعقـُقا• الةِ  بِالصَّ ، الَػَرِج  ومػتاُح ، إمؾِ  وباب، السقرِ  وزادُ ، الحقاةِ  َوققدُ  ففؿا﴾ َوالصَّ

ْره :الصالةِ  طؾك وحافظ، الصربَ لزم ومـ ، وكصٍر قريٍب.  م وفتٍح ، صادٍق  بػجرٍ  فبشِّ ـٍ  بق



 

 

 اهللُ  ُهقَ  ﴿ُقْؾ  حػظ ّٕكف، َأَحدٌ  أَحدٌ : يرددُ  فلخذ وُصِردَ  وُسِحب ُطّذَب و وُضرب بالٌل  ُجؾد•

 أضعافًا الثؿـ مـ أغؾك الّسؾعة ٕن قدم ما واستؼؾَّ ، بذل ما احتؼر الجـة دخؾ فؾؿا ،﴾َأَحدٌ 

 .مضاطػة

 اإليؿانِ  صاحُب  هبا وأسعُدهؿ، بالجاهِ  أو بالؿال أو بالعؾؿِ  السعادةِ  لجؾِب  يسعقن العؼالء كؾ•

 ؾؼك ربَُّف.ي حتك حالٍ  كؾ طؾك دائؿةٌ  سعادتف ٕن

 والشبفةِ  والريبةِ  وآطرتاضِ  والسخطِ  كالشؽِّ  العؼدية إمراضِ  مـ الؼؾِب  سالمةُ  السعادة مـ•

 . والشفقةِ 

ـِ  طؾك وأققالَفؿ تصرفاتِفؿ يحؿؾ ففق، لؾـاسِ  أطذُرهؿ الـاسِ  أطؼُؾ •  الذي ففق، الؿحامؾِ  أحس

 .            واسرتاَح   أراح

ـَ  َوُكـ آَتْقُتَؽ  َما ﴿َفُخذْ • ـَ  مِّ اكِِري  مـ طـدك ما استثؿرْ ، بؼسِؿؽ ارض، طـؽ بؿا اقـعْ ﴾ الشَّ

ْػ ، مقهبةٍ   .         أوٓك ما طؾك اهلل واحؿدِ  يـػعُ  فقؿا صاقتؽ وضِّ

ـَ  َطَرَف  مـ•   اختقارِ  ُحْس
ِ
وتققَع  ،ؾقف الؿصائُب، وسفؾْت طؾقف الؿصاطُب ط هاكْت  لعبِده اهلل

ـِ اختقاِره، حقـفا يذهُب حزُكف   وكرمِف، وحس
ِ
، واستبشر بؿا حصؾ، ثؼًة بؾطِػ اهلل

ِ
الؾطَػ مـ اهلل

فال يتسخُط وٓ يعرتُض، وٓ يتذّمُر، بؾ ويسؾؿ إمر لربف جؾَّ يف طاله،  ،وضجُره وضقُؼ صدِره

 يشؽُر ويصربُ، حتك تؾقح لف العقاقُب، وتـؼشُع طـف سحُب الؿصائِب.

 ويستؿرُّ  ويحتسُب  فقصربُ ،دطقتِفِ  سبقؾِ  يف طامًا خؿسقـ إٓ طام ألَػ  ُيمذى السالمُ  طؾقف كقٌح •

 .بالطقفانِ  طدوه ويفؾؽ ربُّف يـجقف حتك ،وجفراً  سراً  ،وهناراً  لقالً  التقحقدِ  إلك دطقتِف كشرِ  يف



 

 

ويحؿقف مـ الـؿروِد، ويـجقِف  ،لسالُم ُيؾؼك يف الـاِر فقجعُؾفا اهلل طؾقف بْردًا وسالمًاا طؾقف إبراهقؿُ •

 مـ كقِد ققمف ويـصُره طؾقفؿ، ويجعُؾ ديـف خالدًا يف إرِض.

ـُ ، الؿؽائد لف ويحقُؽ ، الدوائر فرطقنُ  بف يرتبُص  السالم طؾقف مقسك•  ،ويطارُده إيذائف يف ويتػـ

، ويشُؼ لف البحَر ويخرُج مـف بؿعجزٍة، ويفؾُؽ قف ويعطقف العصا تؾؼُػ ما يلفؽقنطؾ اهللُ  فقـصُره

ه ويخزيف.  اهلُل طدوَّ

ف سؿعتف يف ويمذوكف، إسرائقؾ بـق يحارُبف السالمُ  طؾقف طقسك•  فقرفُعف قتؾف ويريدون ،ورسالتِف وأمِّ

 راِن.بالخس أطداؤه ويبقءُ ، ممزراً  كصراً  ويـصُره إلقف اهللُ 

ويذوُق  ،يمذيف الؿشركقن والقفقُد والـصارى أشدَّ اإليذاءِ  صؾَّك اهلُل َطؾقِف وسؾَّؿ محؿد رسقُلـا•

صـقَف البالِء، مـ تؽذيٍب ومجاهبٍة ورٍد واستفزاٍء وسخريٍة وسبٍّ وشتٍؿ واهتاِم بالجـقِن 

ُؾ بلتباِطف، وُيتفُؿ يف  ،والؽفاكِة والشعِر والسحِر وآفرتاءِ  وُيطرُد وُيحاَرُب وُيؼتؾ أصحاُبف وُيـؽَّ

ويجقع ويػتؼُر، ويجرُح،  ،زوجتِف، ويذوُق أصـاف الـؽباِت، ويفدد بالغاراِت، ويؿر بلزماٍت 

وتذهب زوجُتف خديجة التل  ،وتؽسر ثـقُتُف، ويشج رأُسف ويػؼُد طؿف أبا صالب الذي كاصره

وتؿقُت بـاُتف يف حقاتِف  ،وُيْحَصُر يف الشعب حتك يلكؾ هق وأصحابف أوراق الشجرِ  ،واستف

ُق طؿ ،وُيغؾُب يف أحد ،وتسقُؾ روُح ابـِف إبراهقؿ بقـ يديفِ  ويتعرض لعدة  ،ف حؿزةُ وُيؿزَّ

ويربُط الَحَجَر طؾك بطـِف مـ الجقِع وٓ يجُد أحقاكًا خبَز الشعقِر وٓ رديَء  ،محاوٓت اغتقال

ًٓ شديدًا وتبؾُغ قؾقهبُؿ  ،ويذوُق الغصص ويتجرع كلس الؿعاكاة ،التؿر وُيزلزُل مع أصحابِف زلزا

وَصَؾِػ الؿتؽربيـ وسقِء أدِب  وتعؽس مؼاصُده أحقاكًا، ويبتؾك بتقف الجبابرةِ  ،الحـاجر

ثؿ تؽقن  ،إطراِب وطجِب إغـقاء، وحؼِد القفقِد، ومؽِر الؿـافؼقـ، وُبْطِء استجابِة الـاسِ 



 

 

العاقبُة لف، والـصُر حؾقػف، والػقُز رفقؼف، فقظفُر اهلُل ديـف، ويـصُر طبده، ويفزم إحزاب وحده، 

 ٌب طؾك أمِره ولؽـ أكثر الـاِس ٓ يعؾؿقن.واهلُل غال ،ويخذل أطداءه ويؽبتفؿ ويخزيفؿ

، جاهف ويبذُل  مالف ويـػُؼ  ديـِف سبقؾ يف الصعاَب  ويستسفُؾ ، الشدائد يتحؿُؾ  بؽر أبق وهذا•

، حتك يػقز بؾؼِب الصديِؼ. والرخقَص  الغالل ويؼدم
ِ
 يف سبقِؾ اهلل

ـُ  وطؿرُ •  والتضحقةُ  والبذُل  الجفادُ  مؾمها حقاةٍ  بعد، الؿحراِب  يف بدمائِف يضرُج  الخطاِب  ب

 .الـاسِ  بقـ العدلِ  وإقامةُ  والتؼشُػ  والزهدُ 

 تِف.ورسال لؿبادئِف ثؿـًا روُحف وذهبْت  ،الؼرآن يتؾق وهق ُذبَِح  طػانَ  بـ وطثؿانُ •

 التضحقةِ  مـ طظقؿة ومؼاماٍت  جؾقؾةٍ  مقاقػ َبْعدَ ، الؿسجدِ  يف ُيغتاُل  صالٍب  أبل بـ وطؾل•

 .والصدِق  والػداءِ  والـصرِ 

 ويف الختام، تؼبؾ تحقايت، وهاك سالمل مؼروكًا بدطائل لؽ بالسعادة...

 أتقب إلقؽ.وسبحاكؽ الؾفؿ وبحؿدك، أشفد أن ٓ إلف أكت أستغػرك 

 

 

 


